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HRAM KAO BOŽJI STAN

Rezime:

U svim zajednicama i u svim kulturama, bile one drevne ili savremene, lju
di su gradili domove molitve za svoje bogove, duhove ili pretke. Hramovi su bili 
veoma raznolikog oblika, ali uvek sa jako istaknutom svrhom: da se slavi, moli i 
voli ono u šta se veruje! Gotovo svako vreme se izrazilo u svojim velelepnim gra
đevinama, koje su bile namenjene za svetovne ili svete potrebe i želje. To su po 
pravilu građevine koje se, u odnosu na druge graditeljske oblike, odlikuju veli
činom, visinom, oblikom, uzvišenošću namene i trajnošću poruke, što, samo po 
sebi, izaziva divljenje i strahopoštovanje. U velikim verskim sistemima i sam bog 
se naziva arhitektom. On se i razumeva kao graditelj sveta, a gradnja kuće od 
strane čoveka kao ponavljanje i obnavljanje toga prvotnog božjeg čina – kosmo
sa kao velike kuće.

Ključne reči: hram, arhitektura, umetnost, bog.

„Otkrićem značenja smrti – da je čovekov 
život ograničen – počinje život arhitekture. 
Time počinje i nastojanje čoveka stvaraoca 
da pobedi vreme. Drevni Egipćani su dobili 
bitku s vremenom. Njihova poruka iz 2700. 

godine pre. n. e. i dalje se nalazi u piramidama“
Danijel Dž. Borstin

 Sve što je bog uložio u čoveka nije donelo toliko ploda kao u umeću grad
nje. Ako bi svet bio savršeno sagrađen i uređen, onda se u njemu nikada ne bi mo
gla javiti ideja o stvaranju i usavršavanju. M. Jursenar divno reče: „Samo su ne
savršena stvorenja ispunjena nemirom… Savršeno lepe stvari su usamljene kao 
čovekov bol“.1

Mesta okupljanja, „mesta istine“, „zamkovi života“, „kuće bogova“, „srce 
vere za milione godina“, „domovi večnosti“, sva sveta mesta uglavnom su sagra
đena od kamenih blokova, jer je kamen savršen simbol trajanja nepromenjivog 
načina života. Pri svakom posmatranju građevinskog (umetničkog) dela posma
trač mora biti svestan da je ovo delo nešto što nije prirodno, a ipak deluje prirod

1 M. Jur se nar, Ese ji, Knji žev na za jed ni ca, No vi Sad 1991, s. 49
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no, i uklapa se u prirodnu sredinu kao njen nužan deo. Ako je bog najveći umet
nik, onda je umetnost nužno božanstvena.

Ono duhovno dobija prirodni oblik, a ono prirodno postaje oduhovljeno. 
Duh mora postati čulan, da bi ga narod osetio, kao što čulnost mora biti produ
hovljena, da bi je mudraci cenili. Umetnost kao oblik delatnosti prelazi u delova
nje oblika. „Umetnost počiva na netačnosti vida“.2 Ona omogućava oku da se od
mori na svakoj pojedinosti i duhu da dopuni puko gledanje: da je izvana vidimo 
a iznutra upoznamo! „Spoljne oči vide mramor i zlato; unutrašnje oko vidi mu
drost i pravdu“. „U tom pogledu može se reći da čitave nacije nisu umele da izra
ze svoju religiju, svoje najdublje potrebe drukčije do putem zidanja ili pak, pre 
svega, arhitektonski“.3

Trostruko zna če nje: sve to, le po i ko ri sno

S ob zi rom na svr hu ili na me nu, ar hi tek ton sko de lo ne ma ni čeg za jed nič-
kog sa umet no šću. S. Ob zi rom na na čin ob li ko va nja gra đe, ono se mo že sma tra ti 
uspe lim ili ne u spe lim sa umet nič kog gle di šta. Svr he su uvek spo lja šnje, ma kar to 
bi le ver ske, po li tič ke, eko nom ske ili ne ke dru ge. Umet nost ne ma spo lja šnje svr-
he s ob zi rom na na čin ob li ko va nja. Ipak, mo ra se pri zna ti da je ar hi tek tu ra vi še 
od svih umet no sti naj u že po ve za na sa ži vot nim po tre ba ma i spo lja šnjim svr ha-
ma, a naj te ža je za ob li ko va nje s ob zi rom na ot por, tvr do ću i lo mlji vost ma te ri ja-
la. Ov de se ja vlja ot por kr te, škr te i kru te ma te ri je (dr vo, ilo va ča, ka men, že le zo) 
ko ja pru ža sa mo ne ke mo guć no sti ob li ko va nja, dok dru ge is klju ču je. Sva ka grad-
nja se su da ra sa ot po rom pro sto ra ko jem se mo ra pri la go di ti. Ipak, i taj ot por bi-
va sa vla dan, pa je dan neo če ki van san do bi je spo lja šnji ob lik. „Ov de ob li ko va nje 
pred sta vlja pra vo rva nje“4, i zah te va ne ki sa vez ili po mi re nje iz me đu dva na če-
la: prak tič no-upo treb nog i umet nič ki-vred nog! Mo žda je funk ci o nal ni deo u ovoj 
pro stor noj umet no sti če sto nad mo ćan umet nič kom, baš zbog prak tič ne na me ne 
de la: ne prak tič na zgra da de lu je sa bla sno i ne ljud ski.

Pi ta nje je, da kle, ko li ko gra di telj stvo uop šte mo že bez ne ke spo lja šnje svr-
he. Kao što ne mo že bez te le sne ma se u ko joj gra di, ta ko ne mo že bez ver ske na-
me ne ko joj slu ži.5 Va lja stal no ima ti na umu da je u ar hi tek tu ri pro blem funk ci-
o nal no sti i ko ri sno sti u isto vre me i pro blem umet nič kog ob li ko va nja i iz ra ža va-
nja. Ta ko ar hi tek tu ra, od za do vo lja va nja spo lja šnje po tre be, pre la zi u ide a lan ob-
lik sa zna če njem – usme re na je pre ma sve toj po ru ci. Ar hi tek ton sko de lo ima svo-
ju prak tič nu funk ci ju, ali ono isto ta ko ima svo je zna če nje: go vo ri sim bo lič nim 
je zi kom, od no sno je zi kom gra đe vin skih ob li ka! „Sva ko me ni je po treb no da pe-

2 F. Ni če, Knji ga o fi lo zo fu, Gra fos, Be o grad 1987, s. 24
3 He gel, Este ti ka, 3, Kul tu ra, Be o grad 1961, s. 31
4 N. Hart man, Este ti ka, Kul tu ra, Be o grad 1968, s. 151
5 „Ona ne za vi si od po tre be, a ipak za do vo lja va po tre be“ (F. V. J. Še ling, Spi si iz fi lo zo fi je 

umet no sti, IK Z. Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ci-No vi Sad 1991, s. 72)
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va ili sli ka, ali sva ko mo ra ima ti krov nad gla vom, mo že da kle do ći u si tu a ci ju da 
mo ra gra di ti, a on da to mo ra i ako ni je umet nik“.6

Obič no se mi sli: ako umet nič ko de lo slu ži ne koj spo lja šnjoj svr si, on da 
ono ne ma svo ju svr hu u se bi, to jest ono slu ži kao sred stvo za ver sku po u ku. Re-
li gij ska umet nost je ste re li gi ja u umet nič kom ob li ku. Ovo mi šlje nje pod ra zu me-
va da de lo ima sa mo jed nu svr hu, a to je baš po gre šno. Du bo ko ve ru jem da sva-
ko umet nič ko de lo, po red svih mo gu ćih spo lja šnjih svr ha, ima i jed nu unu tra šnju: 
da bu de umet nič ko de lo i da bu di estet ski do ži vljaj! Umet nič ko de lo, ko je sa dr ži 
i ver sku po ru ku, nad ma šu je tu svo ju na me nu, i sve do či svo ju vred nost ne kim vi-
škom, ko ji je upra vo estet ski vi šak. To je ob lik ko ji u jed nom tre nu ni je u slu žbi 
ver skog sa dr ža ja, već sto ji za se be. Sva ki ob lik u ne kom ob re du ima svo je ver-
sko zna če nje, ali isto ta ko, uzet sam za se be, iz ra ža va još ne što, što se po ti sku je 
u po za di nu sve sti, ta ko da oni ko ji vr še ob red obič no ni su ni sve sni to ga dru gog, 
umet nič kog zna če nja. Umet nost grad nje stva ra iz ve sne ob li ke ko ji iz van nje nig
de dru gde ne po sto je – naj či sti ji pri mer su mu zič ki ob li ci.

R. Oto, u de lu Sve to, je sa pra vom is ta kao da ver ska ose ća nja ni su estet-
ska. Ne tre ba da se br ka bo žan sko sa le pim iz vi še raz lo ga: 1) ve ra je sta ri ja od bi-
lo ka kvog umet nič kog iz ra ža va nja ve re; 2) ve ra za do vo lja va po tre be ko je umet-
nost ne mo že da za do vo lji; 3) umet nost je sa mo sred stvo kroz ko je ve ra sa op šta-
va svo je na dah nu te po ru ke; 4) re li gi ja je ne pre su šan iz vor in spi ra ci je; 5) uza jam-
no oplo đa va nje ne po ni šta va raz li ko va nja; 6) re li gi o zno je bi lo iz vor i gra đa, ali 
ne i gra ni ca umet no sti.

Po što je te o lo gi ja pru ži la vr hov ne vred no sti, umet ni ci ne ma ju šta no vo da 
ot kri va ju, mo gu sa mo da na vi dljiv na čin sa op šta va ju ver ske isti ne: te že da svet 
vi de bo žan skim okom! Za da tak umet ni ka je da pre ve de te o lo ške poj mo ve u re či, 
sli ke, ki po ve, hra mo ve, zvu ke itd., ra zu mlji ve ver nič kom sta du. Ni je dan gra di telj 
ne osta je u grad nji, ne go iz la zi iz nje, osve tlja va je sa ne ke vi še smi sle ne tač ke. 
Uz vi šen duh ob ja vlju je se kroz sa vr šen ob lik, ali je ob lik uvek ne što dru go i dru-
go ja či je od du hov ne vred no sti ko ju na ja vlju je. Vla da nje du hov nog zna če nja nad 
pri rod nim ob li kom ni je ta ko pot pu no, iako je ja sno da zna če nje i ob lik po ve zu je 
ne što vi še od pu kog slu ča ja ili či ste vo lje umet ni ka. Pro sto je ne ve ro vat no ko li ko 
se mo guć no sti otva ra gra di te lju (bez ob zi ra na spo lja šnje svr he grad nje) u po gle-
du umet nič kog ob li ko va nja: do volj no je uči ni ti stu bo ve gra đe vi ne vi šim, pa da 
oni iz gle da ju ta nji no što je su; do volj no ih je od mak nu ti je dan od dru go ga do iz-
ve sne me re, pa da pro stor ni učin ci bu du ja či (što su stu bo vi bli ži je dan dru gom to 
iz gle da ju de blji, i obr nu to); do volj no je gra đev ne ma se ras po re di ti po ne kom dru-
ga či jem sra zme ru, da bi se do bio spo lja šnji i unu tra šnji iz gled ne ke bez te žin ske 
la ko će, vit ko sti i sme le ot me no sti (gra đe vi ne sred njeg ve ka te že uvis, a taj ose ćaj 
po sti že se već ti me što im je po sto lje uže no što je uobi ča je no); do volj no je ve što 
se po slu ži ti ve li či nom zgra de u pri rod nom kra jo li ku, pa da ona ne de lu je te ško i 
ma siv no; do volj no je da se opre zno na ru ši kla sič no ose ća nje me re, pa da se do-

6 N. Hart man, op. cit. s. 149
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bi je baj ka u ka me nu i ona za mi šlje nost i di sa nje bož jeg do ma u zim skoj iz ma gli-
ci („sve to ću ta nje“). „Da ni su i no ći u nji ma – kao da se ne mo gu ubro ji ti u ovaj 
ži vot“ – ve li fi lo zof na de.

Stil grad nje jed nom upu ću je na nor mu, dru gi put na for mu, a tre ći put 
na svr hu grad nje: u ob zir su uze ti umet nič ki, du hov ni i dru štve ni ele men ti. Pro-
stor ni ob li ci sva ka ko ima ju nu žan od nos pre ma du hov nom zna če nju, ali se ne 
mo gu po re ći i estet ski od no si iz me đu pro stor nih ob li ka me đu sob no: sklad od no-
sa svih ob li ka, li ni ja, uglo va, spo je va i bro je va. Du hov no zna če nje i te le sni ob-
lik od go va ra ju jed no dru gom kao du ša i te lo, pa se ne bi sme lo tvr di ti da du hov-
no zna če nje (to jest ver ska svr ha) pot pu no od re đu je iz gled ce le zgra de (njen ob-
lik). Hri šćan sko gra di telj stvo sred nje ga ve ka ni je evrop sko, to jest te o lo ški ske let 
zgra de ne spre ča va ni gra đu od ko je se gra di, ni ma štu ko ja gra di, da sle de svo je 
za ko ne: ver ska sa dr ži na ko ja pro si ja va kroz sva ki ob lik ne pre či ob li ku da neo-
do lji vo ple ni. Le po se ose ća kao bo žan sko. Kroz gra đe vi nu se ot kri va isti na ve-
re i lep čul ni ob lik. 

Iako su sve ti li šta sa gra đe na za po tre be bo go slu že nja – to jest da bi od re đe-
na ver ska za jed ni ca sla vi la ono u šta ve ru je, i po če mu se ona pre po zna je me đu 
dru gim za jed ni ca ma – ona pre va zi la ze svo ju ver sku na me nu i za la ze u oblast dru-
gih le pih umet no sti. Ako umet nič ki ob lik de lu je, sam za se be, i ka da iz nje ga is-
cu ri, is pa ri ili se za bo ra vi ver ska sa dr ži na, on da je gre ška i greh re ći da je taj ob-
lik sa da pra zan. F. Šle gel na zvao je ar hi tek tu ru za mr znu tom mu zi kom. Še ling je 
do dao: „Ar hi tek tu ra se sa svim pri dru žu je mu zi ci i ti me što le pa zgra da, u stva ri, 
ni je ni šta dru go već mu zi ka ko ja se ose ti vi dom – (si mul tan) kon cert har mo ni je i 
har mo nič nih spo je va, shva ćen u pro stor nom a ne u vre men skom sle du“.7 Kad je 
on re kao da je hram za le đe na mu zi ka, on da je hteo re ći da sva ka umet nič ka vr sta 
ima kao svoj uzor sa vr še nu mu zič ku umet nost.

Jed na gra đe vi na je isto ta ko jed na pri ča bez re či – u njoj su za tvo re na ne-
ka zna če nja, ona nu di po ru ku. Sva ka po ru ka sa vi še od jed nog zna če nja je sim-
bo lič ka i mo že se raz u me ti na vi še na či na, ali ne i na bez broj na či na: po sto je gra-
ni ce tu ma če nja. U ši rem smi slu, reč je o sim bo lič kim i ko mu ni ka tiv nim sa dr ža ji-
ma ma te ri jal nih pred me ta. „Po seb no sti ma te ri jal ne kul tu re kao što su ke ra mi ka, 
ku će ili oruž je, upra vo su u to me što ona uz prak tič nu, funk ci o nal nu stra nu mo-
že da ima i sim bo lič ku funk ci ju, i da ona pri tom ne što sa op šta va“.8 Ko mu ni ka-
ci ja pre ko pro iz vo da bi la je po seb no zna čaj na za za jed ni ce bez pi sma. Svi pro iz-
vo di ljud skog ra da mo gu se po sma tra ti kao iz ve stan na čin go vo ra i je zi ka, jer iz-
ra ža va ju ne ki smi sao. Ne ki ar hi tek ta do bro re če: „Sva ki ve li ki ar hi tek ta je u svo-
joj bi ti ve li ki pe snik“.

7 Še ling, op. cit. s. 81
8 B. Ol sen, Od pred me ta do tek sta, Ge o po e ti ka, Be o grad 2002, s. 62
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Pro stor i ob li ci u nje mu

Pro stor ni ob li ci go vo re ne što o ob li ci ma du ha ko ji se u nji ma us pra vlja ili 
pa da. Sva ka grad nja ima svo ju nad grad nju. Sva ka gra đe vi na od sli ka va po gled na 
svet nje nog gra di te lja. Otu da se du hov ne oso bi ne gra di te lja mo gu na ne ki na čin 
da oči ta ju na gra đe vi ni: cr kvi, hra mu, dža mi ji, si na go gi, pa go di, pa la ti, zam ku ili 
nji ho vim osta ci ma, ko je je vre me po šte de lo ra za ra nja. Sva ki ka men pri ča o bo-
gu, a ce la zgra da je sve to pi smo za ne pi sme ne, či tan ka za si ro ti nju. Ar hi tek ton-
sko de lo je po ru ka, je zik. Hram je ti hi sve dok: sve do či i kad ću ti! Isto ri ja hra ma 
je isto ri ja jed nog na ro da: on uči svo ju isto ri ju kroz sa vr šen od nos ob li ka i sa dr-
ža ja! Ob lik gra đe vi ne u du hu vre me na, ugra đe na zna če nja za sva vre me na: dog-
ma u ka me nu, sve ta oka me nje nost! Ako se za po e zi ju, sli kar stvo, mu zi ku itd. mo-
že re ći da ni su po sve stvar ne, on da se za ar hi tek tu ru to ne mo že re ći, jer su hram 
i ku ća po sve opi plji va stvar nost: sve ta te le snost, bo žan ska oka me nje nost, mir na 
uz vi še nost.

Ri mlja ni su od ar hi tek tu re stvo ri li ume će ob li ko va nja i or ga ni zo va nja pro-
sto ra. „U ar hi tek tu ri čo ve kov po nos, nje gov tri jumf nad si lom ze mlji ne te že, nje-
go va že lja za mo ći, po pri ma vi dljiv ob lik. Ar hi tek tu ra je jed na vr sta go vor nič-
ke mo ći“ – is ta kao je fi lo zof vo lje za moć. Iz gle da da su gra di te lji du go i do bro 
raz mi šlja li o to me ka ko bi tre ba lo da se iz gra de do mo vi za bo go ve i ku će za lju-
de: sve je mo ra lo bi ti u pri snom od no su sa pla ni nom, do li nom, iz la skom i za la-
skom sun ca i me se ca, to kom re ka i šu mom ve tra. To se zo ve pro či šće na este ti-
ka po me ri bo ga i čo ve ka. Tu se pro stor ob li ku je u za vi sno sti od sve tih i sve tov-
nih po tre ba i že lja.

To su sre di šta dru štve nog oku plja nja i ža ri šta ver skog smi sla. Is ku snom 
oku do volj no je da pri po gle du na islam ski hram (dža mi ja – „me sto gde se pa da 
ni či ce“) uoči vi so ki i vit ki mi na ret sa ko ga mu je zin ili te lal pet pu ta dnev no po zi-
va na mo li tvu („mo li tva je od sna bo lja“), pa da od mah raz u me pet stu bo va islam-
ske ve re. I ov de se ver nik obra ća ono me što je več no, to jest unu tra šnjim vred-
no sti ma du ha, a ne pro la znoj le po ti stva ri. Traj nost sve tog do ma po ka zu je i do-
ka zu je več nost te me lja na ko me po či va – več nost Ala ho ve po ru ke. Se qu e re de-
um – sle di ti bo ga.

Za raz li ku od hri šćan skih cr ka va, ko je su iz nu tra ukra še ne na raz ne na či-
ne, unu tra šnjost islam skog bo go slu žbe nog hra ma je bez ukra sa, što na svoj na čin 
sve do či da se islam ska ve ra ne pre do ča va u čul nim ob li ci ma – sli ka ma i ki po vi-
ma. To je bo go što vlje bez iko na i ki po va, ko ga od li ku je pra vil nost, si me tri ja, za-
ko ni tost, har mo ni ja, stro gost. Islam ski ver ni ci osta će za tvo re ni ne sa mo za sli kar-
stvo i va jar stvo, ne go i za dra mu i po zo ri šte. Ta ko H. L. Bor hes, u pri či Ave ro e so
va po tra ga, pri ka zu je ovog arap skog mi sli o ca po sve zbu nje nog pred jed nom deč-
jom igrom. „Jed no de te pot pu no ne po mič no sto ji dok mu, na ra me ni ma, dru go 
de te ko je sto ji, pe va ne ku jed no lič nu pe smu. Osta la se de ca kla nja ju do ze mlje. 
Ave ro es shva ta da de te ko je sto ji na ra me ni ma iz i gra va Mu je zi na, onaj ko ji ga dr-
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ži, mi na ret, a de ca ko ja se kla nja ju, ver ni ke ko ji se mo le. Sve to on ipak ne po ve-
zu je s poj mom glu me i po zo ri šta ko ji za nje ga i ne po sto je“.9

Raz mo tri mo ukrat ko zna čaj i zna če nje pra zni ne u gra đe vin skim ob li ci ma. 
Mo žda čak pra zni na, ko ja ni je is pu nje na ob li ci ma, isto ta ko ti ho go vo ri svo ja 
zna če nja, kao i sa mi ob li ci. Ob lik gra đe vi ne ta ko se sa vr še no ukla pa i sta pa sa 
pra znim pro sto rom, da tek za jed no či ne stvar nost vi še ga re da. Jer ono što čo vek 
gra di, i ono što osta vlja slo bod nim, za jed no či ne nje go vu grad nju: jed no bez dru-
gog je ne shva tlji vo! Sve je tu osmi šlje no i pred vi đe no za vi dlji vu i ne vi dlji vu na-
me nu: gra đe vi na je „ima la po pro zor za sva ku pti cu… i po vra ta za sva ki njen ve-
tar“.10

U sli kar stvu, va jar stvu i ar hi tek tu ri ono što je is pu nje no ob li ci ma i ono što 
ni je is pu nje no za jed no či ne ce li nu de la. Gra đe vi ne oko tr ga i sam trg kao pra zan 
pro stor za jed no či ne ar hi tek ton sku ce li nu. Um ber to Eko bi re kao: „Pra zan pro stor 
ni je pra zan ako je okru žen ne čim pu nim“. E. Si o ran bi do dao: „Ali zar pra zni na 
ko ja pru ža ose ćaj pu no će ne sa dr ži vi še re al no sti ne go što je ce lo kup na isto ri ja 
po se du je“.11 Šta je is pu njen a šta pra zan pro stor ka da vi di mo da su je dan i dru gi 
pre pu ni zna če nja: oba su ova pro sto ra nu žna, da bi je dan omo gu ćio dru gi.

Pri grad nji sve ti li šta, po na vljam, sve je osmi šlje no i pred vi đe no za vi dlji vu 
i ne vi dlji vu na me nu: sve ta ku ća je me sto oku plja nja lju di i sre di šte ver skog is ku-
stva! Ta ko je ver nik dvo stru ko op či njen: po što va njem za ob lik i stra ho po što va-
njem za sa dr žaj, jer u ob li ku go ri ti ha va tra nje go vog ver skog ide a la. Mo žda čak i 
pra zni na, ko ja ni je is pu nje na ob li ci ma, isto ta ko ti ho go vo ri svo ja zna če nja kao i 
sa mi ob li ci. Ono što ni je is pu nje no ob li ci ma i sam ob lik da ju ce li nu grad nje, kao 
što u ce li nu ro ma na spa da ne sa mo ono što je is pu nje no re či ma, ne go i be li ne ko-
je mo gu da zna če ću ta nje, ko je je opet go vor bez re či, go vor ko ji ne ču je mo uhom 
ali ose ća mo du hom. Go vor i ću ta nje, ti ši na i pra zni na: ću ta nje je je di ni na čin da 
se iz ra ze ose ća nja, mi sli i vo lja ne iz re ci vi u je zi ku! Ob lik gra đe vi ne ta ko se sa-
vr še no ukla pa i sta pa sa pra znim pro sto rom, da tek za jed no či ne stvar nost vi še ga 
re da. Jer ono što čo vek gra di, i ono što osta vlja slo bod nim, za jed no či ne nje go-
vu grad nju: jed no bez dru gog je ne shva tlji vo! Slo bo dan pro stor ima svo ga smi sla 
sa mo u od no su na onaj is pu nje ni pro stor: iz me đu njih vla da ne ka me ra, rav no te-
ža i uza jam no po dr ža va nje. Hen ri Mur je jed nom upo zo rio: „Pra zni na mo že ima-
ti ob li kov no zna če nje, kao i čvr sta ma sa“.

O po tre bi da sva ka isti na pro na đe svoj pro stor ni ob lik ova ko go vo ri te o re-
ti čar igre: „Po tre ba da se sva ko sa zna nje iz dvo ji i da sva ko kao po seb na su šti na 
do bi je svoj ob lik, da se za jed no sa dru gim sa zna nji ma do vo di u hi je rar hij ske ve-
ze i iz njih da se stal no gra de hra mo vi i ka te dra le kao što to či ni de te ko je se igra 
koc ka ma za igra nje“.12 „Pro stor je nu žan okvir za se ća nje; ako se če sto do ga đa da 

9  Pre ma: M. Jur se nar, op. cit. s. 155
10 M. Pa vić, Pre deo sli kan ča jem, Pro svet, Be o grad 1989, s. 68
11 E. M. Si o ran, Isto ri ja i uto pi ja, Gra dac, Ča čak 1987, s. 106
12 J. Hoj zin ga, Je sen sred nje ga ve ka, Ma ti ca srp ska, No vi Sad 1991, s. 308
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nas pam će nje iz da, to je sto ga što uspo me ne iz la ze iz pro stor nog okvi ra, za pu ću-
ju se vla sti tim pu te vi ma, po sta ju ne ver ne“.13

Pe snik mo že da pi še pe smu sa mo za jed nu že nu u ko ju je za lju bljen, sli kar 
mo že da sli ka za se be iz či stog za do volj stva; fi lo zof mo že da na pi še um nu ras-
pra vu ko ju će ret ko ko da pri me ti; ar hi tek ta, me đu tim, ne mo že da iz beg ne su-
sret sa mno gim lju di ma, jer ku ća ili hram iz lo že ni su oči ma ce le za jed ni ce. Ljud-
ski rod je svo je ključ ne po ru ke is pi sao u ka me nu, jer su te po ru ke po svom sa dr-
ža ju več ne, ne pro me nji ve. Gra đe vi na je je di na traj na knji ga ko joj vre me ne mo-
že da na ško di. Po ru ke is pi sa ne na dru gim ma te ri ja li ma br zo pro pad nu kao i sam 
ma te ri jal. Po ru ke is pi sa ne na ka me nim li sto vi ma tra ju ve ko vi ma i mi le ni ju mi ma. 
Tu knji gu su pi sa li ar hi tek ti, gra di te lji pi ra mi da, cr ka va, dža mi ja, si nan go ga, pa-
go da i dru gih hra mo va.

Ako osta vi mo po stra ni sve ta me sta i obra ti mo pa žnju na sve tov ne gra đe vi-
ne, on da će mo od mah pri me ti ti ko li ko na še vre me vi še pa žnje po sve ću je funk ci-
o nal noj or ga ni za ci ji pro sto ra ne go du hov noj. U funk ci o na li stič ki ili či sto teh nič-
ki shva će nom pro sto ru, na či ta voj gra đe vi ni ne ma šta da se oči ta, jer je ona ukr-
šta nje rav nih po vr ši na, bez ijed nog or na men ta, ta bu la ra za jed nog vre me na, ko-
je se iz de li lo u svo joj bi ti, i ko je ne ma šta da ka že otvo re nom sr cu i umu čo ve ka 
sa uli ce. Pra zni na je u oku i du ši, pra zni na je u pro sto ru za tvo re na, sve je pra zno, 
pu sto: ve ne dr vo ži vo ta!

Ovo prak tič no do ba ni je i ne mo že bi ti sve sno ko li ko du gu je onom „mrač-
nom“ do bu ko je je ga ji lo zna nje, ume će i ve šti ne što ni su ima le go to vo ni ka kve 
prak tič ne svr he, ali je su bi le zr na so li u do li ni su za: cr kva je i u taj svet uti snu la 
be leg ono stra nog i sve tog. Ras ta li smo se sa dva de se tim ve kom u na di da se vi še 
ne po no vi: to je bio vek mr žnje, stra ha i smr ti iz obes ti! Kad su nam u ško li po-
mi nja li sred nji vek, on da ne sa mo što smo od mah po mi sli li na mrak, ne go smo i 
na če lu na stav ni ka ugle da li tam ni oblak, a u no sni ca ma ose ti li mi ris di ma što se 
ši ri sa lo ma če. To da je sred nji vek iz me đu i da ne ma svoj po gled na svet, a on da 
i svo je shva ta nje umet no sti unu tar nje ga, je ste jed na od onih ide o lo ških za blu da 
i op tu žbi, od ko jih se va lja ogra di ti, ako že li mo bi lo šta va lja no ob ja sni ti i raz u-
me ti. I to je bi lo do ba ot kri ća, ali ona se ni su is ti ca la, jer su pri pa da la svi ma. Ta-
ko se in te res umet ni ka pre me štao sa opa žlji vih na neo pa žlji ve estet ske vred no sti, 
što zna či da on ne ospo ra va čul nu le po tu, već tra ga za nat čul nom. Sred nje ve kov-
ni čo vek ži veo je u sve tu pu nom smi sla, jer je sva ka stvar ima la ne ko nad stvar no 
zna če nje. U. Eko le po pri me ću je: „Stvar ni je ono što iz gle da, ona je znak ne čeg 
dru gog: Na da mo že, da kle, da se vra ti u svet, za to što je svet go vor ko jim se Bog 
obra ća čo ve ku“. Svet se mo že či ta ti kao knji ga, jer je on sve u kup nost zna če nja. 
Sred nji vek se okre će onom što je več no, pa je ra zu mlji vo da i u obla sti umet nič-
kog stva ra nja te ži za unu tra šnjom le po tom du ha a ne za pro la znom i spo lja šnjom 
le po tom stva ri.

13 Mark Ože, Var lji vi kraj sto le ća, XX vek, Be o grad 2003, s. 55
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H. Mi ler, u Cr nom pro le ću, tač no za pa ža: „Sva ki je Sred nji vi jek do bar, bi-
lo u čo vje ku, bi lo u po vi je sti“. U sred njem ve ku, sve je po sta lo me ta fo ra, pa je 
sud o nje mu kao mrač nom, naj da lje od isti ne. L. Mam ford, u Mi tu o ma ši ni go vo-
ri o ka snom sred njem ve ku kao „jed nom od ve li kih tre nu ta ka evrop ske kul tu re“. 
A ču ve ni fran cu ski isto ri čar, is ti ču ći sve ono što je sred nji vek stvo rio i osta vio u 
na šim dru štve nim i du hov nim ob li ci ma, pi še: „To je raz do blje ko je nam naj bo lje 
omo gu ću je da shva ti mo na še ko re ne i na še ras ki de u na šoj zbu nje noj mo der no-
sti, u na šoj po tre bi da raz u me mo pro me nu i pre o bra žaj ko ji je bit isto ri je kao na-
u ke i ži vlje nog is ku stva“.14

Mo žda će vre me ko je do la zi, ma nje op te re će no pred ra su da ma, zna ti da 
oce ni zna čaj i zna če nje sred njeg ve ka, baš s ob zi rom na kul ti vi sa nje ide ja, ve ro-
va nja i vred no sti ko je ni su od ovo ga, pri zem nog, ko ri sto lju bi vog i sva ko dnev nog 
sve ta, već po ziv na nje gov pre zir, iz me nu i na pu šta nje. Ta mo gde ve ro va nja, ide je 
i ide a li na di la ze sva ko dnev ne po tre be i in te re se lju di – ta mo ima i kul tu re. Gde su 
u upo tre bi ve ro va nja, ide je i ci lje vi za je dan dan ili noć – tu ne ma kul tu re. Sred-
nji vek (oso bi to 12. i 13. sto le će) bez ob zi ra na ne ka pre te ri va nja, uskla dio je, is-
pra vio i us pra vio jed nu vi so ku kul tu ru, na ko joj po či va i na ša sa vre me na. Ako je 
ne što oso be no za ovo na še uza vre lo vre me, on da je to gu bi tak sti la: sa svim pre-
po zna tljiv ob lik iz ra ža va nja umet nič ke mo ći stva ra nja! Gde je da nas je dan za o-
kru žen i od re đen stil po put got skog, ro man skog, ba rok nog? Sva ko pro šlo vre me 
ima lo je svo je od go va ra ju će ime, ko je je iz ra ža va lo nje gov duh, sa mo ovo na še 
osta će bez pra vog ime na, jer je u se bi ras tr za no i bez je din stva: sa ma zbr ka! Ni-
ka da ve ra ni je sa vi še pra va po ne la svo je ime kao u sred njem ve ku. Ta da su „lju-
di se be sa gle da va li kao uče sni ke jed ne ve li ke dra me spa se nja, a put do nje ga vo-
dio je pre ko cr kve“.15

Gra đe vi ne u kul tu ri smr ti

Sta ro-egi pat sko ume će grad nje od re đe no je re li gi jom egi pat skog čo ve ka. 
Otu da ver ski sa dr žaj po sta je va žni ji od umet nič kog ob li ka, jer je unu tra šnji ži vot 
zna čaj ni ji od spo lja šnjeg. Tu se čo vek mo že la ko uve ri ti ka ko se mi sli pre tva ra-
ju u gra đe vi ne, ve ra u hra mo ve. Po gled na svet ogle da se u te me lju svih zda nja, a 
ne sa mo u nji ho vom ob li ku.

Ima kul tu ra ko je ni su ola ko pri hva ti le pro ti ca nje vre me na u ve zi sa pro me-
na ma u pri ro di i dru štvu. Jer ako se sve me nja, on da ne ma ni šta stal no. Ako se sve 
me nja, on da to go vo ri o ne kom ne do stat ku, jer ne bi se me nja lo da je u se bi do vr-
še no i sa vr še no. „Tek kao mr tva ci bi li su sa vr še ni“ (He gel). „Sve što je sa mo vre-
men sko, ne do vr še no je i mo ra kao vre men sko ne sta ti“.16

14 Žak Le Gof, Za je dan dru gi sred nji vek, Vre me, rad i kul tu ra Za pa da, Sve to vi, No vi 
Sad 1997, s. 9

15 M. Pe ri, In te lek tu al na isto ri ja Evro pe, Clio, Be o grad 2000, s. 52
16 K. Ja spers, Fi lo zo fi ja, IK Z. Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ci 1989, s. 569
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Po što ni je do vr še no i sa vr še no, ono pod le že pro me na ma. To zna či da isti na 
mo že bi ti da nas ovo su tra ono, što je sa mo do kaz da isti ne ne ma, ili da se ne zna 
šta je ona. Sta ro-egi pat ski po gled na svet u su šti ni je pod ra zu me vao da su po ja ve 
i nji ho vi od no si jed nom za u vek stvo re ni i da se ne mo gu me nja ti. Ovo shva ta nje 
sve ta sto ji kao čvr sta bra na pro me na ma i ra su lu. Vre me se ni je od re đi va lo po ne-
kim je di ni ca ma vre me na, ne go pre ma vla da vi ni ne kog fa ra o na ili pre ma raz do-
blju po pla va Ni la. U tom po gle du na svet isti na je ve či ta i ne za vi si od ću di vre-
me na. „Več no ne pro men ljiv lik ne ba, jed no lič na kre ta nja pri ro de go ni la su sam 
ovaj na rod ka ono me što je čvr sto, ne pro men lji vo: smi sao ko ji se ove ko ve čio u 
nji ho vim pi ra mi da ma, kao što je, su de ći po sve mu ono me što zna mo, baš taj smi-
sao, usme ren pre ma ne pro men lji vom, spre ča vao je Egip ća ne da gra de bi lo čim 
dru gim osim ka me nom“.17

Kul tu ra smr ti raz li ku je tri slo ja stvar no sti: zem ni, pod zem ni i nad zem ni, u 
stva ri svet ži vih, svet mr tvih i svet bo go va. Pi ra mi de su kao ne ke ve štač ke go re 
po ko ji ma se pe nje sve do go re, do bo ga sun ca. To je nad grob na umet nost na sta-
la iz te žnje za uz di za njem ili us pe ćem u ne bo. Sve što je od zna ča ja i zna če nja sa-
gra đe no u dr ža vi, to je pri ka za no u hra mu. „Moć dr ža ve se sa da pri ka za la. Ka ko 
je drev na dr ža va stvo ri la pi ra mi de, ta ko su pi ra mi de po mo gle da se odr ži dr ža va 
u sre di štu za jed nič kog na po ra, za jed nič ke ve re u ži vog bo ga-sun ca“.18

Tip gra đe vi ne go vo ri o ti pu mo ći: grob na umet nost da je uvid u struk tu-
ru dru štva! Pi ra mi de su bi le tvo re vi ne za jed ni ce, ali i nje ni stvo ri te lji, jer su oku-
plja li na rod oko za jed nič kog sim bo la, te „jed no stav ne ve li čan stve no sti“. One ne-
ma ju to li ko funk ci o nal ni ko li ko sim bo lič ki zna čaj i zna če nje. Kri stal je gra đe vin-
ski pra o blik egi pat skih pi ra mi da, kao što je dr vo ži vo ta pra o blik got ske cr kve. U 
oba slu ča ja u nji ma je ostva ren isto ve tan san o dru gom sve tu.19 Egip to lo zi uve-
ra va ju da je „po greb na po vor ka umno go me pod se ća la na se lid bu“ (se lid ba čam-
cem pre ko re ke na dru gu oba lu), jer se u grob ni cu po la ga lo sve što mu je i ži vo-
me bi lo po treb no.

Bez ob zi ra o ko joj re li gi ji je reč – egi pat skoj re li gi ji kri sta la, ili grč koj re li-
gi ji skla da, ili va vi lon skoj re li gi ji sfe ra – one ima ju ne što bit no za jed nič ko: „Že-
lja za po sto ja njem u vi du ge o me tri zi ra nog ka me na ili že ljom za po sto ja njem u vi-
du us kr snu ća i ži vo ta“.20 Svi zna ju ko li ko je sta rost bed na, ali svi že le da do ži ve 
tu be du. Mo žda je sta ro-egi pat ska kul tu ra me đu ret ki ma ko ja je po što va la star ce 
i ni je ih žr tvo va la. Pi ra mi de su ve o ma sta ri spo me ni ci kul tu re, pa se po štu ju ne 
sa mo zbog svog sim bo lič kog zna ča ja i zna če nja ne go i zbog svo je sta ro sti, „pre-
svu če ne tam nom bo jom ve ko va ko ja či ni da je sta rost spo me ni ka pra vo do ba nji-

17 Še ling, op. cit. s. 75
18 D.Ž. Bor stin, Svet stva ra nja, Ge o pe ti ka, Be o grad 2002, s. 85
19 Slič no je gra đe na i sa zda na Va vi lon ska ku la („vra ta go spod nja“), ko ja ima kru žni ob lik 

i su ža va se pre ma vr hu, gde je od re đe no me sto za vr hov nog sve šte ni ka od no sno vla da ra, ka ko bi 
bio u ne po sred noj bli zi ni bo žan stva

20 E. Bloh, Ex pe ri men tum mun di, No lit, Be o grad, 1980, s. 209
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ho ve le po te“.21 Svoj do la zak na svet ni ko ni je pri pre mio, ali od la zak sa sve ta je 
mar lji vo i bri žlji vo pri pre man: iz jed ne so be isti ne se li se u dru gu, da bi se uvi-
de la raz li ka iz me đu dve ju isti na („dvo ra na dve ju isti na“) pred „go spo da rom dve-
ju isti na“. Ni su se ži vi pla ši li mr tvih, mr tvi su se bo ja li ži vih – o to me sve do če 
opljač ka ne grob ni ce.

Pi ra mi de – te „uz bu dlji ve ne po mič no sti“, „ne po mič ne ozbilj no sti“, „mir ne 
uz vi še no sti“, „sve te kru to sti“, „bo žan ske oka me nje no sti“, „zam ko vi več no sti“ – 
u stva ri su ogrom ne ka me ne knji ge. Ne vi dlji vi bog i si no vi sun ca u vi dlji vim ob-
li ci ma: nji hov grob je je di no me sto isti ne!

In du ski hram – sli ka te la

In du ski hra mo vi su kao ne ke sve te pla ni ne na či jim vr ho vi ma bo ra vi či tav 
niz bo žan sta va ko ja ver ni ci re dov no po se ću ju: u hra mu je ve ra na de lu! „Po sred-
stvom hra ma bog je pri su tan u hra mu“.22 Hram je u isto vre me me sto oku plja nja, 
dom mo li tve, i ku ća u ko joj se uče sve te taj ne. Pre no što se po čeo da ko ri sti is-
klju či vo u ver ske svr he, hram je bio sre di šte ži vo ta, ne sa mo ver skog, ne go i po-
li tič kog, eko nom skog i kul tur nog.

Po zna to je da su in du ski hra mo vi sli ke te la: vra ta su usta, krov sa vi jen u 
ob li ku ku po le je gla va, ste ne su ko sti, pr sti su gra ne, tra va je ko sa itd. Hram se 
obo ža va kao ljud sko te lo, kao ko smič ki čo vek: pa ra le li zam iz me đu ma kro i mi-
kro sve ta! Te lo je sim bol ne be skog gra da, ne bo na ze mlji. I Hrist je go vo rio o hra-
mu svo ga te la, ali (Jo van 2,21) i sva ki ver nik je hram za se be. Čo vek je sa zdan po 
uzo ru na sve mir ili sve mir po uzo ru na čo ve ka: obe sli ke su isto vet ne! U Ri gve di 
se go vo ri da je od gla ve po sta lo ne bo, od no gu ze mlja, od dva uva stra ne sve ta…

Ve ra ni je ne što pro stor no, ali se mo že iz ra zi ti pro stor no: či sto kva li ta tiv ne 
raz li ke u ose ća nju mo gu se do ve sti u ve zu sa raz li ka ma u pro sto ru! Du hov no is-
ti ca nje raz li ka u ve ri pre la zi u po vla če nje gra ni ca u pro sto ru. Za mi sli ti raz li ku i 
po vu ći gra ni cu go to vo da je isto, sa mo što za mi sao pri pa da unu tra šnjem a gra ni-
ca spo lja šnjem pro sto ru. Ta ko se pro stor od mah de li na sve ti i sve tov ni, a u slu ča-
ju da po sto ji vi še raz li či tih ve ra u istom pro sto ru, od mah po sta ju vi dlji ve gra ni ce 
ko je de le nji ho ve hra mo ve. To su me sta gde je du bo ko ukle sa na pro šlost ko ja se 
ja vlja neo bič nom sna gom pri li kom ho do ča šća i mo li tve.

Za ni mlji vo je da mi stič ka i uop šte ne zva nič na tra di ci ja ne ma ri mno go za 
ob re de pred vi đe ne is klju či vo na sve tim me sti ma, jer ako je bog stvo rio svet, on-
da je sve sve to, pa ni je bit no gde će se ver nik da po mo li bo gu, pri ne se žr tvu i do-
ži vi „ne be sko ven ča nje“. Na sva kom me stu u sve tu mo gu se sre sti bog i čo vek! 
Mi stič no is ku stvo je do kaz da je ve ra če žnja i tra ga nje, a ne sa mo dog ma i ob red. 
O ovo me le po sve do či Mo li tva ho do ča sni ce: „Go spo de, mo lim te da mi opro stiš 

21 V. Igo, Zvo nar bo go ro dič ne cr kve, 1, Svje tlost, Sa ra je vo 1961, s. 126
22 M. Haj de ger, Šum ski pu te vi, s. 28
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tri ve li ka gre ha: pr vi je što sam po šla u ho do ča šće po sve tim me sti ma, ne po mi-
sliv ši da si pri su tan svu da i na sva kom me stu; dru gi je što sam če sto tra ži la tvo-
ju po moć, za bo ra vlja ju ći da ti bo lje znaš od me ne što mi je po treb no; i na kra ju, 
jer te sa da mo lim za opro štaj gre ho va, iako znam da su mi opro šte ni pre ne go što 
su i uči nje ni“.23

Hra mo vi su obič no na br di ma i sim bo lič ki uka zu ju da su iz nad zem nog 
car stva la ži, pljač ke, zlo či na i smr ti. Ali hra mo vi se po ne kad gra de i u do li ni, ko ja 
je sim bo li čan otvor za pro pa da nje sva kog zla u utro bu pod zem nog sve ta. U oba 
slu ča ja to su gra đe vi ne ko je pod svo jim kro vo vi ma ču va ju taj ne po to nu lih ve ko-
va. „Sto je ći ta mo, gra đe vi na odo le va olu ji što be sni nad njom, i ta ko tek po ka-
zu je olu ju u nje noj sna zi… Čvr sto ća de la od u da ra od uz bur ka ne pli me i nje go va 
mir no ća is ti če bes mo ra… Sto je ći ta mo, hram pr vo da je stva ri ma nji hov iz gled, a 
lju di ma pr vo da ru je po gled na se be sa me“24

Da li su te ve li čan stve ne gra đe vi ne pre ži ve le za to što su vred ne ili su vred-
ne za to što su pre ži ve le? „Ve li ke gra đe vi ne, kao i ve li ke pla ni ne, de lo su ve ko-
va. Vre me je ar hi tekt, na rod je zi dar“.25 Sa mo vre me mo že bi ti su di ja umet nič kim 
de li ma, bi le to ve le lep ne gra đe vi ne, ki po vi, sli ke, pe sme, mu zič ke sklad be. „Isti-
na se ni kad ne iš či ta va iz po sto je ćih i obič nih pred me ta… Šta je u de lu na de lu? 
U de lu je isti na na de lu“.26 „U sve tu ti ra ni je i stra ho ta is kri sta li sao se ne be ski san 
u ka me nu: Tadž Ma hal… To je jed no me sto na sve tu, gde se – na ža lost – isu vi še 
ne vi dlji va i pre vi še lju bo mor no ču va na le po ta islam skog ero sa ot kri la kroz sko ro 
bo žan sko ču do… Tadž Ma hal je ot kro ve nje. On je pot pu no i sa svim ne in dij ski. 
Vi še je kao bilj ka, ko ja je u bo ga toj in dij skoj ze mlji mo gla da uspe i cve ta, ka ko 
to ina če nig de ne bi bi lo mo gu će. To je Eros u nje go voj naj či sti joj for mi: na nje-
mu ni je ni šta ta jan stve no i ni šta sim bo lič no. On je su bli mi ra ni iz raz ljud ske lju-
ba vi pre ma čo ve ku… Tadž Ma hal pred sta vlja taj nu isla ma“.27

Grč ki hra mo vi – po me ri bo ga i čo ve ka

Svo je shva ta nje nad zem nog i pod zem nog sve ta sta ri Gr ci su ozna či li u 
svo jim hra mo vi ma. Po što je za njih jav ni ži vot bio ta ko re ći sve, a pri vat ni go to-
vo ni šta, to su oni svo je jav ne gra đe vi ne ob li ko va li sa pu no bri ge i ot me nog uku-
sa. To su hra mo vi u ko ji ma se ljud ska na da, ve ra i lju bav pre to či la u ob li ke vi dlji-
ve za sva ko oko, „u ko ji ma se grč ka ra dost pre to či la u mer mer“ – re če Vil Dju-
rant. Bo go vi se sla ve u igra ma, pe sma ma, ho ro vi ma, go zba ma, ho do ča šći ma, hra-
mo vi ma…

23 An to ni de Me lo, Od mo li tve do pro sve tlje nja, Da ma ri 1-2, LOM, Be o grad 2000, s. 17
24 M. Haj de ger, op. cit. s. 28 i 29
25 V. Igo, Zvo nar bo go ro dič ne cr kve, s. 131
26 M. Haj de ger, op. cit. s. 51-52 i 39
27  K. G. Jung, Ci vi li za ci ja na pre la sku, KD Atos, Be o grad 2006, s. 515-516
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Grč ki čo vek je ve ro vao da je ono što stvo ri nje gov duh od re đe no za ve čan 
ži vot, pa je ose tio po tre bu da svo je ide je ugra di u tra jan ob lik od ka me na. Za to su 
se va jar stvo i ar hi tek tu ra ta ko br zo raz vi ja li, iz ka me nog blo ka oslo ba đao je svo je 
bo go ve i bo gi nje, a u sla ga nju blo ko va po pra vi li ma ge o me tri je i si me tri je-me re 
gra dio je hra mo ve od no sno sta no ve za svo je bo go ve. I ta spo lja šnja stra na hra ma 
i ki pa bi la je za njih jed na ko va žna kao i unu tra šnja sa dr ži na, za raz li ku od, re ci-
mo, ka sni je got ske cr kve. Dok je sta jao is pred hra ma, ver nik ni je obra ćao pa žnju 
sa mo na spo lja šnji ob lik, ne go i na unu tra šnje zna če nje: gle dao je hram i u isti čas 
upi rao po gled u sa mog se be!

Ono stra ni ili bo žan ski ideal le po te u gra di telj stvu iz ra ža vao se u dor skom, 
jon skom i ko rint skom sti lu, ali su se oni ma lo raz li ko va li kad je reč o hra mo vi-
ma, valj da za to što u nji ma bo ra ve isti bo go vi. „Po ovoj uni form no sti grč ka ar hi-
tek tu ra se raz li ku je od tvo re vi na dru gih ve li kih do ba gra đe vi nar stva.28 Do volj no 
je vi de ti Pan teon, hram svih bo go va („tem plum de o u rum om ni um“) pa se uve ri-
ti u tu uni form nost. Sta ro-grč ki čo vek pred sta vljao je svo ga bo ga i bo gi nju u ob-
li ku ljud skog te la: ni su lju di bi li slič ni svo jim bo go vi ma, bo go vi su bi li slič ni lju-
di ma! Ipak, na ga bo gi nja je sve ti ob lik a ne sve tov no te lo le pe že ne. Grč ki bo go-
vi su ide a li zo va ne sli ke grč kih lju di, sli ke vr li na, kao što su grč ki hra mo vi i gra-
do vi pred sta vlja li sli ke sve mi ra.

I u Ati ni, gde ni je bi lo zva nič ne dog me, pro fe si o nal nog sve šten stva i cr kve 
u da na šnjem smi slu re či, bi lo je onih ko ji su, kao i u in du skoj ve ri sma tra li da je 
ceo svet u stva ri sve ti li šte, i da čo vek ne mo ra po se ći va ti hram da bi bio re li gi o-
zan. Car So lo mon: „Eto, ne bo i ne be sa nad ne be si ma ne mo gu te ob u hva ti ti, a ka-
mo li ovaj dom što ga sa zi da“.29 Ka da su go sti do šli u po se tu He ra kli tu, za sta li su 
na pra gu ku će, gle da ju ći ga ka ko se gre je po red pe ći, on ih je po zvao da uđu, re-
kav ši: „Ov de, ta ko đe, ima bo go va“.

Dok su se u grč kim hra mo vi ma ob re di (mo li tve, žr tve itd.) oba vlja li na po
lju, pod ve drim ne bom, u hri šćan skim hra mo vi ma ob re di se oba vlja ju unu tar cr-
kve nog pro sto ra, u če mu hri šćan ska cr kva sle di je vrej ske obi ča je u si na go gi.

Vi zan tij ski hram – cr kva kao iko na

Što se ka že o got skoj cr kvi, ko ja kao da leb di u pro sto ru nad osta lim gra-
đe vi na ma, ne mo že se re ći o vi zan tij skoj: dok pr va nad ma šu je sve što je u pri ro di 
pri sut no, dru ga se ta ko sklad no ukla pa u raz li či te pri rod ne kra jo li ke i ret ko kad je 
u spo ru sa pri rod nom sre di nom. S. Vi na ver pi sao je: „U vi zan tij skom hra mu ne-
ma stra sti za vr ho ve ko ji se str mo gla vlju ju… I u sa mom ob li ku vi zan tij ske cr kve 
pot pu no je od su stvo gru be si le. Got ski hram je uz vi še no na si lje: svi su pri mo ra ni 
da se pri klo ne, po ko re jed noj te žnji, jed nom osnov nom na če lu ko je ih uob li ča va. 
Naš vi zan tij ski hram udru žio je uz sve ce i ro ze te, uz ukra se i fre ske, još i ne ko li-

28  D. Dž. Bor stin, Svet stva ra nja: isto ri ja ju na ka ma šte, Ge o po e ti ka, Be o grad 2002, s. 90
29  Pr va knji ga o ca re vi na, 8:27
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ko ku ća i svi oni sa či nja va ju jed nu mo li tve nu za jed ni cu. Uvek slu tim da je vi zan-
tij ski hram spo jio ne kol ko ku ća ko je se još uvek ose ća ju u ce li ni“.

Za i sta le pa ve ra u sla vu bo ga i ra dost čo ve ka. „Sta ri je zgra de ni su bi le po-
di za ne vo de ći ra ču na o po je din cu ili pri vat nom ži vo tu. Ce la po ro di ca je de li la so-
bu što je bio po ka za telj bli sko sti i uza jam nog šti će nja. Čim ne ko stran uđe u ku-
ću, on je od mah u sre di štu po ro dič nog ži vo ta. Ka sni je gra đe nje sa vi še so ba i vi-
še ula za upu ću je na de o be i gu bi tak smi sla za za jed ni cu“.30

Od sa mog po čet ka ra no hri šćan stvo ima lo je ne po ver ljiv od nos pre ma 
umet no sti grad nje, jer se umet nost po ve zi va la sa pa gan skim na či nom ži vo ta. Na-
ro či to je va jar stvo pod se ća lo na ido lo po klon stvo (po seb no na obo ža va nje ca re-
va), ali ni dru ge umet no sti ni su ima le po volj ni ji po lo žaj. Za to je, mno go ka sni-
je, pa tri jarh go vo rio šta umet nik tre ba da ura di. Ovaj je ra dio a da ni je ni pot pi-
sao svo je ime: de lo je bi lo pro iz vod vi še umet ni ka, plod za jed nič kog ra da du ha.

Vi zan tij ska umet nost je sre ćan spoj grč kih, rim skih, ori jen tal nih i hri šćan-
skih ele me na ta. Sv. So fi ja ili ve li ka cr kva, cr kva sve te mu dro sti, bi la je vr hu nac 
vi zan tij skog sti la grad nje, iz ko ga je vi dlji va nad moć bo je nad li ni jom i za to je 
mo za ik bio ta ko omi ljen me đu umet ni ci ma! Mno go to ga od sta rih sti lo va grad-
nje po sta lo je su vi šno u sve tu ku po la, svo do va i lu ko va.31 Svod vi zan tij ske cr kve 
ima sim bo lič ko zna če nje: svod pred sta vlja ne bo ko je je ver ni ci ma ta ko re ći iz nad 
gla ve! Ku po la je dru gi ne be ski svod ili ze malj sko ne bo. Od tre nut ka ka da je hri-
šćan stvo po sta lo zva nič na ve ra ve li kog rim skog car stva, cr kva ni je hte la da za o-
sta je za dr ža vom i nje nim spo lja šnjim sja jem. Hra mo vi su ne mi is ka zi, ne mi sve-
do ci jed nog dav no pro hu ja log, ali moć nog vre me na: po be da nad vre me nom kroz 
grad nju sve ti li šta.

Te gra đe vi ne, sli ke i ki po vi go vo ri le su bez re či o ras pe tom bo gu i nje go-
voj pat nji na kr stu. „Ova ar hi tek tu ra je isto vre me no i pro po ved“.32 „Cr kva je iko-
na u ob li ku gra đe vi ne“.33

Got ska cr kva – gra đe vin ski ob lik bez te ži ne

Ov de se bog ne do ka zu je, on se po ka zu je. An tič ki hram le ži u le pom mi-
ru, got ska cr kva te ži uvis: sa vla da na te ži na, ose ća nje du še ko ja če zne za vi si na-
ma. Ve ći na na ro da svo je bo go ve po sta vlja na uz vi še na me sta, a ako ta kvih me-
sta ne ma, on da ih gra de u ob li ku pi ra mi da, got skih cr ka va itd. Got ska cr kva je 
sve dok da joj ni šta u spo lja šnjem sve tu ni je bi lo uzor: ona je ro đe na u du hu i iz 
nje ga ušla u spo lja šnji ob lik. U njoj je ver nik svoj san u ka me nu po di gao do sa-
mog ne ba: ve ra iz ra sla u ka me nu vi si nu! Sto ji, vi so ka i us prav na, u sme lom sta-

30  Dok se je lo iz iste zde le, po sto ja la je za jed ni ca; kad je sva ko do bio svoj ta njir, za jed ni-
ca se po če la ras pa da ti! Po sled nja dva ve ka o to me obi la to sve do če

31  Ši re o ovo me: Vil Dju rant, 1, s. 158
32  J. Tru bec koj, Isti na u bo ja ma, Lo gos-Or to dos, Be o grad 1996, s. 21
33  V. Ge or giu, Od 25. ča sa do več no sti, Pro log-Kop no, Vr njač ka Ba nja, No vi Sad, s. 56
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vu, pred okom gle da o ca, ko ji u nje nom vit kom i ši lja tom za vr šet ku ose ća stre lo-
vit let u ne bo. „Got ski ar hi tek ti, za lju blje ni u ver ti ka le, na me ra va li su da sva kom 
tor nju do da ju ko plje“.34

Sve se pri ka zu je kao da leb di i kao da je bez te ži ne. Ko stur skom na či nu 
gra đe nja od go va ra is po snič ki na čin ži vo ta. To is po snič ko či ta se u sve mu, pa i 
u škr to sti u po gle du gra đe: na me ra gra di te lja je da utro ši što ma nje gra đe ka ko 
bi za tvo rio što ve ći pro stor. Ta ko ob lik pra ti zna če nje kroz ce lu isto ri ju got ske 
umet no sti. Got ska cr kva sve do či o naj du bljem ver skom na dah nu ću. Ona je je din-
stven ob lik ko ji ne ma uzo ra u ce loj pri ro di. Ona je de lo čo ve ko va du ha ko ji te ži 
da u gra đe vi ni pri ka že slo že ne od no se iz me đu čo ve ka i nje go va bo žan stva: mo-
li tva u ka me nu, oka me nje na mo li tva! Gra đe vi na slu ži da se sve ti duh pro teg ne u 
pro sto ru i tu bo ra vi u uz vi še nom mi ru. Vred no sti i nor me vi so ke kao ne bo is pi sa-
la je hri šćan ska ru ka sred nje ga ve ka u svo jim bo žan skim po e ma ma od ka me na.

Bio to igli ča sti vrh got ske cr kve, ili vit ki mi na ret dža mi je, onaj ko mi sli ili 
ose ća, mo ra da ih do ži vi kao za vr šet ke dva vi dlji va uz di sa ja, dve vi dlji ve mo li-
tve, mo li tve no skla pa nje ru ku is pru že nih do kraj njih gra ni ca u ne be skom pla vet-
ni lu. Evo ka ko umet nik re či M. Pa vić vi di hri šćan ski hram: „To ranj je sta jao me-
đu ku ća ma uli ce kao ne de lja me đu da ni ma sed mi ce. I ja, ša lju ći po gle de niz re-
do ve ku ća, po čeh da tra žim gde će se ja vi ti pr vi ve ći pra znik u ovom ži vom ka-
len da ru. I na đoh ga“.

Got ska ka te dra la je po ziv za stal no du hov no uz di za nje: vu če ver ni ke u ne-
be sku vi si nu kao kraj nju me ru nji ho va na da nja! Ov de se ja sno vi di da je čo ve ku 
vi še sta lo do ver ti kal ne po ve za no sti sa bo gom, a ne to li ko do ho ri zon tal ne po ve-
za no sti sa so bom: u is toj me ri opa da in te res za uzroč no-po sle dič ni tok do ga đa ja, 
da bi se što vi še na gla sio sim bo lič ko-zna čenj ski, što će do sti ći vr hu nac u sla vlje-
nju vi te ške hra bro sti i lju ba vi pre ma go spi, što je rav no su šti ni bi ća sva kog vi te za. 
„Što u tim gra đe vi na ma sve le ti u vis, tim ja ko po di žu du šu od ze malj skih stva-
ri, ali tim i či ne čo ve ka ne za do volj na ovim sve tom, i s to ga su tu žne i stra šne“.35

Gra đe vi na je ob lik kroz ko ji na rod iz ri če svo ju po tre bu za vi šim smi slom: 
za to je ona fi zič ki i me ta fi zič ki naj vi ša! Bož ji dom pam ti šta je za jed ni ca ver ni ka 
mo gla i hte la, slu ti la i sme la: bez svo ga bož jeg sta na je dan na rod ne mo že da sa-
ču va svo je ime i svoj iden ti tet, jer ne ma sre di šta i ža ri šta svo ga ži vo ta i kul tu re. 
Vit ka le po ti ca u ka me nu go vo ri o vi si ni na ko ju ho će da se pop ne čo vek: sa nje se 
mo že oči ta ti ne sa mo od nos iz me đu bo ga i čo ve ka, ne go i to do kle se žu čo ve ko-
vi ide a li! Cr kva ni je sa mo dom za bo ga, ne go i dom za čo ve ka: gra de ći uz vi še ni 
dom za bo ga, čo vek pred svo je oči po sta vlja vla sti te vi si ne. „Na vi so vi ma hram 
di še kao čo vek“. Za to sva ko zda nje, kao du hov ni pro iz vod pred sta vlja bar jed no 
pi ta nje ono me ko ga gle da: duh se, ta ko re ći, mo že da do di ru je.

Ako se do bro od me ri, od mah se uvi đa da sra zme ra ove sve te ku će od go-
va ra sra zme ri ljud skog te la: got ska cr kva kao čo vek po lo žen na le đa is pru že nih 

34  Vil Dju rant, Do ba ve re, Na rod na knji ga-Al fa, Be o grad 1998, s. 1020
35  Ivo Tar ta lja, Đu re Da ni či ća lek ci je iz este ti ke, Pro sve ta, Be o grad 1968, s. 85
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no gu i ra ši re nih ru ku! Te melj cr kve je če sto u ob li ku kr sta kao sim bo la hri šćan-
ske ve re. Sva ki deo ove ve li čan stve ne ce li ne či ni ta ko đe ce li nu za se be: iz sva-
kog ma njeg do vr še nog i sa vr še nog ob li ka iz bi ja ne ko zna če nje! Što se po gled po-
me ra na vi še, to zna čaj ni ji po sta ju li ko vi, ukla pa ju ći se u ku po lu kao sim bol ne be-
skog svo da. Sred nje ve kov na ar hi tek tu ra je sim bo lič na: sva ka po je di nost na ka te-
dra li i ona ce la upu ću ju na ne be ske vi si ne, vr hov ne vred no sti ve re, na de i lju ba vi.

Na ro či to stu bo vi ima ju sim bo lič ku vred nost. Ti gu sto ras po re đe ni, vit ki 
stu bo vi, je su kao ne ki oslon ci ko ji pod u pi ru sam ne be ski svod: šu ma got skih stu-
bo va ko ji li če na vi so ko dr ve će! Na tan kim stu bo vi ma po či va ju svi de lo vi jed-
ne ve le lep ne ce li ne, sve ča nost ce lo kup ne gra đe vi ne, „sim fo ni ja ve li kog obi ma u 
ka me nu“, „ko lo sal no de lo jed nog čo ve ka i jed no ga na ro da“, „go ro sta sni pro iz-
vod svih udru že nih si la jed ne epo he“, „ljud ska tvo re vi na, sil na i bo ga ta kao tvo-
re vi na bo žan ska“.36 Got ska cr kva je na sta la iz že lje za več nim po sto ja njem. To 
su gra di te lji ko ji su na ve li go ti ku da go vo ri je zi kom hri šćan ske ve re. To je ru ka 
ko ja je od ka me na uči ni la da se za pa ža kao čip ka sto tka nje sa po u kom: „Uđi do-
bar, a iza đi bo lji“.

Kad god se pri bli žim i uži vim u le po tu ove gra đe vi ne, za drh tim od sre će i 
ga nu to sti ne ka ko spo je ni u istom ose ća nju. Ona je ta ko pre fi nje na i ta ko moć na u 
svom de lo va nju na ču la i duh. Pri po gle du na got sku cr kvu, uve rim se da je ar hi-
tek tu ra umet nost rav no te že i skla da, pri če mu je od nos lu ko va i stu bo va ono bit-
no, što dr ži gra đe vi nu, kao na no ga ma, vit kim ali si gur nim. Mo žda se ce la le po ta 
go ti ke sa sto ji u na pu šta nju i od ba ci va nju si gur no sti na ko ju smo na vi kli pri grad-
nji svih ku ća. Umet nik je stvo rio ob lik iz tvr de gra đe, ob lik ko ji pro sto iz ra sta i 
oži vlja va u njoj, i pred ko jim gle da lac sto ji za ne sen i smi ren u isti čas.

Kad se sve sa be re

Kad čo vek ho će ne što bit no da ka že, on da gra di hra mo ve, sli ka, pe va i igra 
uz sve te zvu ke. Hram je stan bož ji. Sli ka je ne ma pro po ved, pe sma je bo žan ski 
glas. Sve ta mu zi ka je zvuč ni ob lik na de u spa se nje: du hov na pe sma je do kaz da 
se do bo ga do pi re pe va njem a ne sa mo mo li tvom. Ver ska is ku stva su pr vo igra na 
i pe va na, va ja na i sli ka na, a po tom go vo re na i pi sa na. Da bi bog bio bli ži is ku stvu 
ver ni ka, on se ob li ku je u ne koj gra đi: hra mu, sli ci, pe smi, mu zi ci… Ono što bo ga 
či ni ži vim je ste da se na ne ki na čin po ja vi: da ga ver nik vi di i ose ti, da je za nje ga 
do hva tljiv i shva tljiv. Za sta ro-grč ki duh umet nič ka de la bi la su na či ni po ka zi va-
nja onog bo žan skog u čo ve ku. A čo ve ko va moć da stva ra do ka zi va la se kroz gra-
đe vi ne, sli ke, pe sme, mu zi ku, igru…

Vi dlji va zgra da je zr ca lo ne vi dlji va du ha. Ver ska sa dr ži na ko ja pro si ja va 
kroz sva ki hram ne pre či ob li ku da neo do lji vo ple ni. Ako se uklo ni ver ska svr ha, 
osta je ob lik kao vred nost po se bi, što on stvar no i je ste za oko i duh po sma tra ča, 

36  V. Igo, Zvo nar bo go ro dič ne cr kve, 1, s. 125
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ko ji je do šao da se po klo ni pred le po tom. Sve to i le po spo je ni su na naj sreć ni ji 
na čin: što se u ve ri ob ja vi, to se u gra đe vi ni po ja vi! Čo vek zi da hram ne gde u se-
bi, pa ga on da sta vlja pred sva či je oko. Jer hram ne či ne zi do vi hra ma, već sve-
ti po re dak u na ma: hra mo ve pr vo gra di mo u svo jim sno vi ma, a on da sa di mo po 
ze mlji. Ako ove ne ko po ru ši, sto je oni pr vi u na ma kao na cr ti za no ve. Plo tin je 
dav no re kao: „Ar hi tek tu ra je ono što osta je od zgra de ka da se odu zme ka men“.

Ima ne ko li ko za jed nič kih obe lež ja svih hra mo va, bez ob zi ra na isto rij ske 
ob li ke ve re. Pr vo, gra đe vi na ni je po sve će na sve tov nim po tre ba ma već uz vi še nim 
svr ha ma ko je pro ži ma ju gra đe vi nu od dna do vr ha. Dru go, gra đe vi na uglav nom 
od u da ra od spo lja šnjeg okru že nja (ret ki su iz u ze ci kao što su šin to sve ti li šta na-
pra vlje na od dr ve ta) svo jom ve li či nom, vi si nom, ob li kom, skla dom i le po tom, 
prem da nje na osnov na na me na ni je u nje noj spo lja šnjo sti, već u vred no sti ne vi-
dlji vog zna če nja. I dru ge umet no sti po zna ju iz ra ža va nje kroz ve li či nu: ki pa, sli-
ke, pe sme itd. ko ji nad ma šu ju ljud ski lik, sa mo da bi se is ta kli kao uzo ri ve li či-
ne, sna ge i le po te na ko ji ma se na pa ja ju po ko le nja: umet nič ka de la pre do ča va ju 
ide a le u čul nom ob li ku! Bog kao stva ra lac sve ta osta vio je svoj pot pis na sve mu 
stvo re nom, što zna či da sva ka po ja va od ra ža va i odr ža va sklad, red i le po tu sve-
mi ra. Pra vil nost, sklad i le po ta mo gu se slo bod no uze ti kao do ka zi po sto ja nja bo-
go va, pri če mu su oni uvek ve ći od svo je tvo re vi ne („de us sem per ma i or“). Tre-
će, sva ver ska sve ti li šta ne uka zu ju sa mo na moć dr ža va ko je su ih gra di le, već 
iz ra ža va ju i vo lju za več nim ži vo tom. Če tvr to, svo jom ve li či nom, vi si nom i ob-
li kom ova te melj na zda nja sva ke kul tu re upu ću ju sva ko ga, bio ver nik ili ne ver-
nik, na traj nost pred ko jom za sta je dah i ko ja iza zi va stra ho po što va nje. O ovo me 
se u Ot kro ve nju Jo va no vom (10,6) ka že: „da vre me na ne će vi še bi ti“. Od dr ve ta 
i ka me na sa gra de lju di ku će bo go va ko ji ma se di ve i pred ko ji ma se be uve ra va-
ju da ni je sve pro la zno.

Umet nost stva ra no vu stvar nost, ali ne oče ku je od obič nog sve ta da je 
stvar no pri zna kao pra vu. U to me je ona slič na re li gi ji ko ja ne do zvo lja va da se 
bog po i sto ve ti sa li kom od dr ve ta, ka me na ili zla ta. U dru štvu u ko me pa ra lel-
no po sto je raz li či te kul tu re i uku si, „ar hi tek tu ra cilj so ci jal ne ko mu ni ka ci je mo že 
ostva ri ti sa mo ako je u sta nju da se obra ti raz li či tim slo je vi ma ko ri sni ka. A to joj 
po la zi za ru kom bu du ći da kom bi nu je raz li či te ar hi tek ton ske je zi ke. Da bi se raz-
li ko va la od mo no lit nog ka rak te ra mo der ne, ona mo ra isto vre me no upo tre blja va ti 
bar dva ar hi tek ton ska je zi ka, da kle, mo ra udru ži ti, re ci mo, tra di ci o nal ni i mo der-
ni, elit ni i po pu lar ni, in ter na ci o nal ni i re gi o nal ni kod“.37

Ve li či na, vi si na i ob lik tih sve ti li šta uglav nom od u da ra ju od obič nih ku ća 
u ko ji ma se od vi ja sva ko dnev ni ži vot. Ov de bi se mo gla usta no vi ti i ne ka pro tiv-
reč nost: hri šćan sko etič ko uče nje o skrom no sti, po vu če no sti i po ni zno sti sto ji u 

37  V. Velš, Na ša post mo der na mo der na, IK Z. Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ci-No vi Sad 
2000, s. 31. „Post mo der ni sti bro je kao pi ta go rej ci: oni po či nju sa dva“ (op. cit.)
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ne skla du sa vi si nom, ve li či nom i sja jem hra mo va! „Ta sva ki ži vot tek od ras ce pa 
i pro tiv reč ja po sta je bo gat i cve tan“.38

I ta ko sam ja sa sta no vi šta obič nog pri ma o ca ili uži va o ca umet nič kih de la, 
neo p te re ćen fi lo zof skim i na uč nim poj mo vi ma i te o ri ja ma o tim de li ma, pro go-
vo rio iz vla sti tog is ku stva, jer je to je di no is ku stvo ko je imam, a za ko je ve ru jem 
da ni je ma nje vred no od is ku sta va mo jih bli žnjih, ta ko đer pri ma la ca ili uži va la ca: 
zar mi ne ma mo pra vo da ka že mo svo ju reč o de li ma ko ja na nas de lu ju? A ona de-
lu ju mno go stru ko: osva ja ju du šu i sr ce, pro či šću ju ih, iza zi va ju su ze i smeh, za-
ba vlja ju, du hov no uz di žu. Jed nom odvo je na od umet ni ka, de la ži ve svo jim ne za-
vi snom ži vo tom, pri zna ju ći sa mo je dan ma njak (gle da o ce, slu ša o ce, či ta o ce), ko-
ji ih do vr ša va ju i ot kri va ju nji ho va skri ve na zna če nja, ko jih stva ra o ci mo žda i ni-
su bi li sve sni: ni oni sa mi mo žda ne zna ju šta je sve ozna če no u nji ho vim de li ma! 
„Sta ra ide ja da su umo vi u to do ba bi li u kru tom oklo pu i da su umet nič ki sim bo-
li bi li stro go ko di fi ko va ni mo ra la je da bu de pro ši re na i mo di fi ko va na u sve tlo-
sti ve ćeg bro ja či nje ni ca“.39 U sve tlu no vih či nje ni ca iz gle da mi mal či ce spo ran 
stav na šeg vr snog pi sca i mi sli o ca: „Gra đe vi ne, a či ni lo mi se i mi sli, sa sto ja le su 
im se iz isu vi še ja snih, oštrih ob li ka ko ji ni su pod ra zu me va li da se nji hov smi sao 
mo že do mi šlja ti. Bi le su pre vi še za vr še ne, kao da ni su do zvo lja va le da se od njih 
ode da lje ili da se shva te i pro tu ma če na vi še na či na“.40

Umet nost, ko ja ima svr hu iz van se be sa me, ne mo že bi ti umet nost. Ar hi-
tek tu ra sva ka ko ima i svr hu iz van se be. Da kle ar hi tek tu ra ne bi mo gla bi ti umet-
nost. To bi za i sta bio stav ko ji ni je do kra ja va lja no pro mi šljen, jer ar hi tek tu ra je-
ste i umet nost.
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TEMPLE AS A HOUSE OF GOD

In all communities and all cultures, whether ancient or modern, people 
have built houses of prayer for their gods, spirits, or ancestors. Temples have had 
various shapes, but always a very prominent purpose: to celebrate, pray, and love 
that in which one believes. Almost every period has expressed itself in its mag
nificent buildings, which were dedicated to secular or sacral needs and desires. 
These are, generally, buildings which, in contrast to other constructions, excel in 
size, height, shape, sublime purpose, and durability of message; and this by it
self causes admiration and awe. In many religious systems, God himself is called 
an architect. He is understood as the builder of the universe; and house building 
undertaken by men is seen just as a repetition and continuation of God’s original 
creation – the universe as a big house.

Key words: temple, architect, cultures, god.
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СВЕ ТО У СВЕТ СКОЈ ДУ ХОВ НОЈ 
АР ХИ ТЕК ТУ РИ

Ре зи ме

Све то се у овом ра ду од ре ђу је као „пре кид“ то ка сва ко дне ви це. Тај 
пре кид сва ко днев ног то ка жи во та ула зи у сфе ру ко ја пре ва зи ла зи људ ска 
чу ла. Ка да се до го ди јед но та кво ис ку ство, ко је је Мир че Ели ај де на звао 
„је ро фа ни ја“, љу ди за те че ни њи ме ства ра ју струк ту рал но исте об ли ке у 
свим ре ли ги ја ма. Нај бо љи опис ова квог ис ку ства је би блиј ска при ча о Ја ко
вље вој ле стви ци (Пост. 28, 10–19). Ме тод овог ра да се са сто ји у от кри ва
њу су штин ских еле ме на та на ве де ног би блиј ског тек ста и, по том, у по ре ђе
њу умет нич ких де ла раз ли чи тих ре ли ги ја. Сли ка ма ће би ти пред ста вље не 
за јед нич ке струк ту ре у свим ре ли ги ја ма, сје ди ње ње не ба и зе мље и ства ра
ње цен тра хо до ча шћа. У за кључ ку ће се при ме ти ти да се жи вот са вре ме
ног чо ве ка се уда ља ва од пр во бит ног све тог и све ви ше ула зи у про фа но што 
се он да од ра жа ва и у де ли ма са вре ме не умет но сти.

Кључ не ре чи: ар хи тек ту ра, зе мља, Ја ко вље ва ле стви ца, је ро фа ни
ја, не бо, ол тар, про фа но, хо до ча шће, хра мо ви, цен тар. 

1. Све то и ње го ве ма ни фе ста ци је

Јед ном је ки не ски принц упи тао му дра ца: „Шта би учи нио ка да би по-
стао го спо дар све та?“. Му драц му је од го во рио: „По чео бих љу ди ма да об-
ја шња вам зна че ња ре чи“.1 

Слич но је и са тер ми ном „све то“. Да би се раз у мео ње гов на ста нак и 
раз вој нео п ход но је по че ти об ја шње њем ре чи и пој ма. У XX и XXI ве ку на-
ста ле су до ду ше број не рас пра ве о фе но ме ну са крал ног уоп ште. То по нов-
но да ва ње ва жног ме ста са крал ном у те о риј ским ис тра жи ва њи ма, ука зу је 
на то да је реч о јед ном стал ном и не у га си вом мо мен ту људ ске опре де ље но-
сти, као и по врат ку ин те ре со ва ња за ре ли гиј ско у ши рем сми слу, мо гло би 
се сма тра ти ну жном по сле ди цом кра ја јед ног исто риј ског пе ри о да се ку ла-

1  Ri es J. (2007) L’uomo e il sac ro nel la sto ria dell’uma ni tà, стр. 21.
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ри за ци је и обе све ће ња и по тре бе да се од ме ре ње го ви тро шко ви. Сва ки по-
ку шај да се ана ли зи ра ис по ља ва ње све тог, ме ђу тим, кри је од ре ђе не опа сно-
сти. Јед на од нај че шћих је да се све то обе све ти, од но сно по све ти на је дан 
на чин ко ји за бо ра вља спе ци фич ност свог „пред ме та“ кроз из у ча ва ње ре ли-
ги је и људ ске исто ри је. Пре ма то ме, из у ча ва њу о ис по ља ва њу све тог мо ра 
се при ћи ме то до ло шки опре зно, па жљи во и од го вор но то јест по треб но је 
сле ди ти стро ги ток из ла га ња ко ји ана ли зи ра по ја вљи ва ње и по на ша ње ре-
ли ги о зног чо ве ка раз ли чи тих епо ха и кул ту ра кроз исто ри ју.2 Та ко нам је ар-
ха ич ни чо век па ле о ли та и нео ли та оста вио мно ге тра го ве соп стве них ак тив-
но сти по пут ho mo ha bi li sa и ho mo sa pi en sa. Али ho mo fa be ru и ho mo sa pi en-
su се при до да је но ва на гла ше на ди мен зи ја по пут ho mo lu den sa и ho mo sim-
bo li cu sa. Ho mo sim bo li cus се по трв ђу је кроз по греб не об ре де и лов, про на-
ла зи астрал ни је зик: ди ја лог са Бо гом, ди ја лог ко ји је део ко смич ке сим бо-
ли ке, сим бо ли ке не бе ског сво да, сун ца, ме се ца и зве зда.3 Сим бо ли и са њи-
ма скоп ча ни сим бо ло ги ја и сим бо ли зам игра ју пре суд ну уло гу у нај ши рем 
оби му људ ских по стиг ну ћа у умет но сти, књи жев но сти, исто ри ји умет но-
сти, али и у пси хо а на ли зи, лин гви сти ци, со ци о ло ги ји, ан тро по ло ги ји, ре-
ли ги ји, ег зе ге зи, кул ту, фи ло со фи ји, те о ло ги ји и ег закт ним на у ка ма. До мен 
сим бо ли ке је по стао та ко ши рок од тре нут ка ка да je кроз дру штве не пред-
ста ве и по на ша ња ушао у оп шти кул тур ни ам би јент. Ако се сим бол схва-
ти као онај знак ко ји омо гу ћа ва пре лаз од не ви дљи вог ка ви дљи вом4 он да 
је упра во сим бо ло шка ди мен зи ја чо ве ка нај ва жни ји чи ни лац као осно ва за 
све кул ту ре. У сва ком слу ча ју не за ми сли во је да се огром но кул тур но и ду-
хов но на сле ђе чо ве ка мо же об ја сни ти без прет по став ке ho mo simbolicusа 
као ње го вог ауто ра. Та на сле ђа по свој при ли ци и ни су ни шта дру го до плод 
оног „ко смич ког ис ку ства“ чо ве ка ко ји тра га за об ја шње њем свог по ло жа ја 
у уни вер зу му. Два су мо жда нај ва жни ја за јед нич ка еле мен та све ко ли ке кул-
тур не и ду хов не за о став шти не све та: ми то ви и об ре ди. Мит је све та сим бо-
ло шка при ча ко јом чо век оправ да ва сво је по сто ја ње и при су ство у уни вер-
зу му. Об ре ди су сим бо ло шки је зик по мо ћу ко јих чо век на сто ји да до стиг не 
оно стра ну ствар ност ко јом пот пу но ула зи у свет са крал ног.5

2. До жи вљај све тог 

У XX ве ку је дан од нај ве ћих лу те ран ских те о ло га Ру долф Ото на пи-
сао је књи гу под на сло вом „Све то“6 у ко јој је, ко ри сте ћи фе но ме но ло шки 
ме тод, ус пео да нам об ја сни за јед нич ки по јам свих ре ли ги ја, по јам све то га. 

2  Ri es J. (2008) L’uomo e il sac ro nel la sto ria dell’uma ni tà, стр 22.
3  Ri es Ј. Sim bo lo стр. 259. 
4  Ви ди исто, стр. 1. 
5  Ri es J. (2008), Мito e ri to, стр. 31.
6  Оtto R. (1966), Il sac ro
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Исто та ко, је дан од нај ве ћих исто ри ча ра ре ли ги је свих вре ме на Мир ча Ели-
ја де пр ви је упо тре био из раз „дру го род ни грех“ не би ли об ја снио па ло ста-
ње чи та вог са вре ме ног све та и обе све ће не кул ту ре. У сво јој књи зи „Све то и 
про фа но“ он из ла же основ не кон цеп те ко ји нам омо гу ћа ва ју да раз ли ку је мо 
ова два пој ма. По себ но на гла ша ва ју ћи кон ти ну и тет, то јест тра ја ње и дис-
кон ти ну и тет пре ки да ње то га тра ја ња. Шта је то кон ти ну и тет? Сва ко днев-
ни жи вот иде увек јед ним те истим то ком: уста ја ње, од ла зак на по сао, је ло, 
ра зо но да и та ко у круг. Ово сме њи ва ње да на и но ћи, сва ко днев них оба ве за 
и од мо ра, мо же се упо ре ди ти са без број ним мор ским та ла си ма или са без-
број ним бре жуљ ци ма и до ли на ма ко ји се не пре кид но сме њу ју али ка да се 
ис пре чи јед на ве ли ка пла ни на ис пред тих до ли на и бре жу ља ка као на при-
мер Хи ма ла ји, тај кон ти ну и тет сме њи ва ња јед ног те истог је пре ки нут иако 
се та пла ни на су штин ски не раз ли ку је од оста лих бре жу ља ка.7 Свет јед ног 
та квог кон ти ну и те та на уч ник би мо гао опи са ти и ана ли зи ра ти. Сва ку по ја-
ву би мо гао име но ва ти, али не и ону ко ја је на ста ла „дис кон ти ну и те том“. 
Из та квог „дис кон ти ну и те та“ про из и ла зи прин цип ко ји пре ки да „кон ти ну и-
тет“, по на вља ње истог, ко је људ ско ис ку ство са мо по се би ни кад ни је оства-
ри ло, и због то га мо ра де се до го ди пре се дан, ко ји се по ја вљу је ван вре ме на 
и про сто ра ко је је ство рио чо век.8 Мир ча Ели ја де овај пре се дан на зи ва „је-
ро фа ни јом“9, до га ђа јем ко ји пре ки да кон ти ну и тет про сто ра и вре ме на, где 
про стор и вре ме гу бе сво ју осо би ну кон ти ну и те та, где тра ја ње по ста је дис-
кон ти ну и тет и сви пред ме ти као и осо бе ко ји су у до ди ру са „је ро фа ни јом“ 
до жи вља ва ју пре о бра жај и по ста ју све ти. Чак и љу ди ко ји се из ја шња ва ју 
као аг но сти ци или ате и сти има ју ме ста ко ја за њих има ју по себ но зна че ње, 
ко ја се су штин ски раз ли ку ју од оста лих ме ста: отаџ би на, ме ста пр вих љу ба-
ви, ули ца или трг гра да, не ке стра не зе мље ко ју су пр ви пут по се ти ли у жи-
во ту.10 Та ко се на при мер др во или сте на ко ји се сма тра ју све тим не раз ли-
ку ју на пр ви по глед од оста лих сте на или др ве ћа али за чо ве ка ко ји је пре-
ко њих до жи вео ми стич ко ис ку ство они пред ста вља ју не што пот пу но дру га-
чи је. На при мер, цр кве у да на шњим мо дер ним гра до ви ма или вер ски објек-
ти, за ве ћи ну љу ди не пред ста вља ју ни шта дру го до обич не гра ђе ви не, ме-
ђу тим за ве ру ју ћег чо ве ка ови објек ти по при ма ју пот пу но дру га чи ју ди мен-
зи ју. Пре ла ском пре ко пра га ових гра ђе ви на, чо век за ла зи у свет оно стра ног, 
ис ко ра чу је из про фа ног у све то. Тај праг пред ста вља гра ни цу два су прот ста-
вље на све та и као та кав је био и гра ни ца њи хо вог раз два ја ња у древ ним ре-
ли ги ја ма (Ва ви лон, Еги пат, Изра ел) и исто вре ме но ста ни ште ра зних бо жан-
ста ва ко ја су спре ча ва ла про дор не чи стих си ла.11 Ево јед не ди гре си је у ве зи 

7  Pfe if fer H., (1979) Sac ro e pro fa no nell’ar te , стр. 121
8  Ви ди исто, стр. 122.
9  M. Eli a de, (1973) Il sac ro e il pro fa no, стр. 19
10  Ви ди исто, стр. 21.
11  Ви ди исто, стр 22. 
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са ула ском у храм: при ула ску у не ке пра во слав не цр кве од мах ће се уочи ти 
пред ста ва све тих ар хан ге ла Ми ха и ла и Га ври ла као чу ва ра ула за. Ар хан гел 
Ми ха и ло у ру ци др жи мач као чу вар ула за у храм а са де сне стра не ула за ар-
хан гел Га ври ло др жи сви так на ко ме пи ше“ сто јим као пи сац у овом све том 
хра му да чи сте уво дим а не чи сте од го ним“. Та мо где се до го ди ис по ља ва-
ње све тог, део вре ме на и про сто ра гу би осо би ну тра ја ња, тра ја ње се пре ки-
да а сва тво ре ви на и љу ди ко ји до жи ве ис ку ство је ро фа ни је се пре о бра жа ва-
ју и по ста ју све ти. И упра во ту где је ис по ља ва њем све тог пре ки нут кон ти-
ну и тет, на ста је све ти пред мет, би ло да је у пи та њу др во, или сте на, на ко ји-
ма се про ро ци ма или све ци ма ви зи јом ја вио Бог, а тај осве ће ни пред мет по-
при ма осо би ну „цен тра“. Тој сим бо ли ци цен тра Ели ја де је по све тио се ри-
је ра до ва. У свим ре ли ги ја ма по сто ји је дан про стор све тог у ко ме се до га ђа 
ис по ља ва ње из вор ног све тог: храм, све ти ли ште, ко смич ко др во, све та пла-
ни на, сви про сто ри ко ји под ра зу ме ва ју пре ки да ње са сва ки да шњим про сто-
ром ка ко би се омо гу ћи ло оп ште ње са „Не бом“. Та ко се по ка зу је да су сим-
бо ли ка Не ба и Цен тра за ви сне јед на од дру ге. У ме со по там ској ци ви ли за ци-
ји све ти ли шта су се зва ла Ду ран ки, што озна ча ва упра во ве зу из ме ђу не ба 
и зе мље, а у Ва ви ло ну Ба би ла ну (вра та бо го ва).12 Уоча ва се да све то по ти че 
са не бе са. Не бе са из над зе мље по ста ју сли ка ме ста где је ро фа ни ја при вре-
ме но пре ки да на шу сва ко днев ни цу, а све то је та мо где не бо до ди ру је зе мљу. 

3. Све то у умет но сти 

Ди рект но ис ку ство Бо гом, не ви дљи вим све том, ко је су не ке осо бе до-
жи ве ле на зи ва се ми стич ко ис ку ство. Ово ис ку ство не мо же би ти до жи вље-
но у сва ко дне ви ци. Нај суп тил ни ји об лик ова ко вог ис ку ства се до жи вља ва 
кроз сан13, ка ко на во ди Па вле Фло рен ски на пр вим стра ни ца ма сво је књи-
ге „Ико но стас“. Та ко је ва ви лон ски цар Гу деа ви део у сну бо ги њу Ни да бу 
ко ја му је пред ста ви ла пло чу на ко јој су се на ла зи ле зве зде а је дан бог му је 
от крио ски цу бу ду ћег хра ма.14 Апо стол Па вле је при ли ком пу то ва ња у Да-
маск до жи вео чу де сно пре о бра ће ње, ко је је у пот пу но сти из ме ни ло ње гов 
жи вот. Ова кво ис ку ство, Ру долф Ото у сво јој књи зи „Све то“ на зи ва Mi ste ri-
um tre men dum et fa sci nan dum.15 Ме ђу тим, сти хо ви из књи ге По ста ња нај бо-
љи су и нај у пе ча тљи ви ји при мер ко ји илу стру је осно ву са крал не ар хи тек-
ту ре ши ром све та. 

А Ја ков оти де од Вир са ве је иду ћи у Ха ран. И до ђе на јед но ме сто, и 
он де за но ћи, јер сун це бе ше за шло; и узе ка мен на оном ме сту, и мет ну га 
се би под гла ву, и за спа на оном ме сту. И усни, а то ле стве ста ја ху на зе мљи 

12  Ri es J. Sim bo lo стр. 272.
13  Flo ren skij P. (1999), Le Por te Re ga li, стр 20.
14  Еliade M. ( 1973) , Sac ro e pro fa no, стр. 44.
15  Ot to R. (1966), Sac ro, стр. 27.
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а вр хом ти ца ху у не бо, и гле, ан ђе ли Бож ји по њи ма се пе ња ху и си ла жа ху; 
И гле, на вр ху ста ја ше Го спод, и ре че: Ја сам Го спод Бог Авра ма оца твог и 
Бог Иса ков; ту зе мљу на ко јој спа ваш те би ћу да ти и се ме ну твом; И се ме на 
ће твог би ти као пра ха на зе мљи, те ћеш се ра ши ри ти на за пад и на ис ток и 
на се вер и на југ, и сви на ро ди на зе мљи бла го сло ви ће се у те би и у се ме ну 
твом. И ево, ја сам с то бом, и чу ва ћу те ку да год по ђеш, и до ве шћу те на траг 
у ову зе мљу, јер те не ћу оста ви ти до кле год не учи ним шта ти ре кох. А кад 
се Ја ков про бу ди од сна, ре че: За це ло је Го спод на овом ме сту; а ја не знах. 
И упла ши се, и ре че: Ка ко је стра шно ме сто ово! Ов де је до и ста ку ћа Бож ја, 
и ово су вра та не бе ска. И уста Ја ков ују тру ра но, и узе ка мен што бе ше мет-
нуо се би под гла ву, и утвр ди га за спо мен и пре ли га уљем. И про зва оно ме-
сто Ве тиљ, а пре бе ше име оном гра ду Луз. (Пост 28,10–19).16 

3.1. Еле мен ти све тих гра ђе ви на

3.1.1 Спој не ба и зе мље

Ја ко вље ва ле стви ца нам при ка зу је све еле мен те ко ји се мо гу при ме ни-
ти на ар хи тек ту ру све тих гра ђе ви на ши ром све та. Као пр ви еле мент мо гао 
би се из дво ји ти спој не ба и зе мље. Та ко зво ник, ку по ла или ап си да као по-
лу ку по ла, мо ра ју да пре до ча ва ју ве зу из ме ђу зе мље и не ба. Ку по ла и ап си-
да су сли ке ве ли ке пла ве не бе ске ку по ле на ко јој жи ви Бог јер не бо пред ста-
вља Бо жи ју ку ћу. Не бо из гле да као ку по ла са зе ни том и окру глим хо ри зон-
том као са вр ше ним кру гом. Пр ви еле мент има зна че ње ле стви це пре ко ко-
јих ан ђе ли си ла зе и пе њу се. 

И усни, а то ле стве ста ја ху на зе мљи а вр хом ти ца ху у не бо, и гле, ан
ђе ли Бож ји по њи ма се пе ња ху и си ла жа ху (Пост 28,12).

„Ово сје ди ње ње се мо же при ка за ти пре ко зво ни ка, па го де, ми на ре та, 
пи ра ми де, или пре ко сли ке не ба пред ста вље ног у ку по ли“.17 Због то га што 
не бо „је ро фа ни јом“ за ла зи у зе маљ ски свет, ку по ла и ап си да ско ро увек су 
умет нич ки укра ше ни те мом те о фа ни је. Ве тиљ (Бет-ел, Бо жи ја ку ћа) је јед-
но од ве ли ких па ле стин ских све ти ли шта. Љу ди су ишли на хо до ча шћа на 
слич на ме ста. Ис ку ство хо до ча шћа и до ди ра с Бо гом „је ро фа нич но“ је при-
сут но у сва ком хри шћан ском хра му. Је ро фа ни ја је ис так ну та ни зом сту бо-
ва на о са или ка рак те ром цен тра са сре ди шњим пла ном ко ји има об лик ку-
по ле. Свим сред стви ма фи гу ра тив не и де ко ра тив не умет но сти хри шћан ски 
умет ни ци су у свим епо ха ма на сто ја ли да да ју цр ква ма из глед не бе ског све-
та, да у њи ма учи не ви дљи вим основ ни ка рак тер све тог ме ста ко је пред ста-
вља не бе ску ка пи ју.18

16  Ста ри за вет ( Да ни чи ћев пре вод)
17  He in rich P. (2007), Il sac ro co me fon da men to del la bel lez za, стр 60. 
18  Ви ди исто, стр. 64.
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3.1.2. Осве ће ње пред ме та 

„И уста Ја ков ују тру ра но, и узе 
ка мен што бе ше мет нуо се би под гла ву, 
и утвр ди га за спо мен и пре ли га уљем“. 
(Пост 28,18) 

Да кле, Ја ков је узео ка мен на ко-
ме је спа вао и ус пра вив ши га по лио га је 
уљем. Дру ги еле ме нат је осве ће ње пред-
ме та кроз ко га се ис по љи ло ми стич ко ис-
ку ство, то јест одва ја ње све те умет но сти 
или ар хи тек ту ре од про фа ног све та. Ово 
одва ја ње се вр ши по ма за њем и пре кри ва-
њем дра го це ним ма те ри ја ли ма, умет нич-
ком об ра дом спо ља и из ну тра а та умет-
нич ка об ра да но си спо ми ња ну сим бо лич-
ку ра ван.19 Ова два Ја ко вље ва по ступ ка, 
уз ди за ње сте не из во до рав ног у ус прав-
ни по ло жај и пре ли ва ње уљем пред ста-
вља ју мо дел и основ ну струк ту ру све тог 
у умет но сти ко је се још зо ве и „се кун дар-
но све то“.20 Увек се на и ме мо ра пра ви ти 
раз ли ка из ме ђу из вор ног, „при мар ног све-
тог“ ко је је до жи ве ла јед на осо ба као Ја ков 
у сну и с дру ге стра не ар хи тек тон ских и 
умет нич ких гра ђе ви на „се кун дар ног све-
тог“. Сва ре ли гиј ска умет ност мо ра да ис-
по љи не пре кид но по ма за ње и да на гла си 
раз да ва ја ње од про фа ног. Ово нас упу ћу је 
на при чу ко ја је осли ка на у све ти ли шту и 
због че га се гра ди по себ но ме сто у ње му 
са мом (ол тар). Све ти ли ште је не што што 
при вла чи све стра не све та, што ства ра вр-
сту рит ма из ме ђу све тог и про фа ног. Сје-
ди ње ње не ба и зе мље тре ба да бу де уоч-
љи во што је пр во на че ло све тог. Без сум-
ње, у хри шћан ској цр кви су при сут на два 
еле мен та, при мар но и се кун дар но све то. 

„Цр ква је исто вре ме но ме сто за вер ни ке, сим бол не бе ског гра да, бо жан ска 
др жа ва, а та сим бо ли ка је ма те ри ја ли зо ва на кроз ку по лу ко ја је пре ко лу ко-

19  Pfe if fer H., (1979) Sac ro e pro fa no nell’ar te , стр 124.
20  Ви ди исто, стр. 125.

Kу по ла ма лог хра ма све тог Са ве 
у Бе о гра ду

Kу по ла све тог Пе тра у Ва ти ка ну

Kу по ла Ал-Ак се у Је ру са ли му
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ва осло ње на на сту бо ве“21 и пред ста вља Ја ко вље ву ле стви цу. „Сим бо лич ка 
пред ста ва ду хов ног и не ма те ри јал ног са свим те о ло шко-ми стич ким им пли-
ка ци ја ма пред ста вље на је у ма те ри јал ном, у цр кве ној гра ђе ви ни. Сим бо ли-
зам цр кве има јед ну вр сту зна че ња и од но си се на јед ну це ли ну, ме ђу тим ма-
на стир ска цр ква је са мо део на се ља ко је по сво јој су шти ни та ко ђе са др жи 
еле мен те про стор не сим бо ли ке у скла ду са хри шћан ским бо го слов ским ми-
шље њем. Ма на стир као це ли на са цр квом, као не бе ском ку ћом, и оста лим 
гра ђе ви на ма је имао свој сим бо лич ки сми сао. Ма на стир ски улаз је у прав цу 
из ла зе ћих зра ка сун ца, на ис тој стра ни као и улаз у храм, јер се са ис точ не 
стра не оче ку је и дру ги Хри стов до ла зак а на тој ис тој стра ни са на ла зи и рај. 
Улаз слу жи да при пре ми вер ни ка за ула зак у цр кву, ко ја пред ста вља Цен тар, 
нај зна чај ни ју тач ку це ли не. Ако цр ква на Ис то ку има зна че ње бо жан ске др-
жа ве, са ку по лом пред ста вља не бе ски свод, он да се сим бо лич ки сми сао це-
ло куп ног ма на стир ског про сто ра мо ра по сма тра ти у том све тлу.22

3.1.3. Ол тар и жр тва

По се бан део све ти ли шта ко ји смо по ме ну ли је ол тар. Чим су љу ди 
осе ти ли по тре бу да бо жан стви ма при не су жр тву осми сли ли су по себ но ме-
сто за ове свр хе. Ве ро ват но је да су пр ви при ме ри ол та ра из гле да ли као го-
ми ла ка ме ња или зе мље, по год ни за ва тру и при но ше ње жр та ва на ис тој. 
Пра и сто риј ском чо ве ку су за ту на ме ну слу жи ли ме га лит ски спо ме ни ци. Са 
аутен тич ним ол та ром се по свој при ли ци пр ви пут се су сре ће мо ка да Ка ин и 
Авељ при но се жр тве Бо гу иако Ста ри за вет не до во ди у ве зу њи хо ва име на 
са ова квом вр стом спо ме ни ка. Ол та ре су та ко ђе по ди гли Но је по сле по то па 
(По ста ње 8:20); Аврам у Си хе му (Пр ва Мој си је ва 12:7), Ве ти љу (Пр ва Мој-
си је ва 12:8, 13:4), Ма мри ји (Пр ва Мој си је ва 13:18), на ме сту где је тре ба ло 
да жр тву је свог си на Иса ка (По ста ње 22: 9); за тим Исак и Ја ков у Вир са ве ји 
(Пр ва Мој си је ва 26:25; 46:1), као и у Га ла ду (Пр ва Мој си је ва 31:54). У до ба 
су ди ја и ца ре ва, за хва љу ју ћи њи хо вој скло но сти ка идо ло по кло нич ким бо-
го ви ма, Је вре ји су по ди гли ол та ре Ба а лу и Аста ра ти (Иштар), Мо ло ху, а ов де 
се мо же на ве сти и злат но те ле ко је су на пра ви ли у пу сти њи то ком лу та ња.23 

Ра зу мљи во је да су пр ви ол та ри по ди за ни на уз ви ше њи ма, вр хо ви ма 
бр да и бре жу ља ка. Ха нан ска уз ви ше ња су би ла бли зу ве ли ког и хла до ви тог 
др ве ћа усред ко јег су би ла осве ће на ме ста за жр тво при но ше ње. У хин ду ре-
ли ги ји, на при мер, ол тар са др жи углав ном сли ке и ста туе бо го ва и бо ги ња. 
Ол та ри та о и зма су по диг ну ти у част тра ди ци о нал них бо жан ста ва и ду хо ва 
пре да ка.24 Та о стич ки ол та ри мо гу би ти по диг ну ти у хра мо ви ма или у при-

21  По по вић С. (1994) Крст у кру гу, стр. 46.
22  Ви ди исто, стр. 46.
23  http://www.ne wa dvent.org/cat hen (al tars in the scrip tu re)
24  Ri es J., (2005), Cri sti a ne si mo, Re li gi o ni e Cul tu re стр 447.
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ват ним ку ћа ма. Стро ги про пи си тра ди ци је опи су ју ка ко пред ме ти мо ра ју 
би ти рас по ре ђе ни у хра мо ви ма, али на род ни оби ча ји у до мо ви ма су мно го 
сло бод ни ји.25 Нај ста ри јим об ли ком жр тво ва ња сма тра се при но ше ње људ-
ске жр тве, за шта је при мер Авра мо вог жр тво ва ња Иса ка. Раз у ме се да је да-
ле ко че шће жр тво ва ње жи во ти ње (ја рац, ов ца, бик, и та ко да ље) а за ни мљив 
је и слу чај фор мал ног жр тво ва ња ко је сре ће мо у Не бе ском хра му у Пе кин гу. 
Та мо се уме сто пра вог жр тво ва ња фор мал но по др ге ва фи гу ра пор це лан ске 
кра ве. Ова кво или она кво жр тво ва ње је у сва ком слу ча ју су штин ско свој-
ство сва ко га кул та и сре ди ште сва ке ре ли ги је. Ме сто жр тво ва ња је ол тар, 
али тек бо жан ско „упли та ње“ од ње га ства ра све ти ли ште. Као при мер мо-
гао би по слу жи ти, од ла зак Ене ја у ше стој књи зи Ене и де про ро чи ци Си би-
ли, ко ја је исто вре ме но и све ште ни ца у Ку ми, ко ја му пред ска зу је му ке ко је 
ће га за де си ти у Ла ци ју. 

По Си би ло ном упут ству, Ене ја 
от ки да злат ну гра ну и за јед но са про-
ро чи цом, кроз Авер ниј ску пе ћи ну, си-
ла зи у под зем ни свет. На ре ци Стикс 
њих дво је ће угле да ти ду хо ве не са-
хра ње них љу ди, ко ји не мо гу да пре-
ђу ре ку, ме ђу ко ји ма је и кр ма нош Па-
ли нур, ко ји им при ча о сво јој суд би-
ни мо ле ћи их да га са хра не. Као што 
је чи ном жр тво ва ња Ене ја про на шао 
сво је прет ке, та ко се сва ко жр тво ва ње 
чи ни да би се из ви дљи вог пре шло у 
не ви дљи во. Да кле, про ла зак из ме ђу 
ви дљи вог и не ви дљи вог све та, до га-
ђа се упра во кроз при но ше ње жр тве.26 

У Ку ми, та ко ђе, на и ла зи мо и 
на Апо ло нов храм, где је ол тар сме-
штен из ме ђу сте пе ни шта а из над ње-
га се на ла зи жр тве ник. Да кле, ол тар 
и жр тве ник се на ла зе из над сте пе ни-
шта, где се у исто вре ме на ла зи и бо-
жан ство. Апо ло нов храм и ста туа су 
уну тар ку ће што је раз лог за по сто ја-
ње вра та ко ја мо ра ју да бу ду уоч љи ва, 

јер све што је ва жно у умет но сти мо ра би ти ви дљи во. У том по гле ду мо же 
се из дво ји ти при мер Је ру са лим ског хра ма, у ко јем је ол тар сме штен из ме ђу 

25  Ви ди исто, стр. 453. 
26  Ri es J, (2007) Mi to ed il suo sig ni fi ca to, стр 89. 

Си би ли на пе ћи на у Ку ми)

Апо ло нов храм у Ку ми
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два хе ру ви ма“.27 Ов де још не ма мо иде ју о су бјек тив но сти, ко ја ће би ти ви-
дљи ва тек мно го ка сни је у ита ли јан ској ре не сан си.

3.1.4. Ол тар, трон и рај

На кон ан тич ког пе ри о да, освр ни мо се на слу ча је ве у ра но хри шћан-
ских хра мо ва у ко ји ма је Хри стос при ка зан на цар ском пре сто лу. Хри сто-
во ме сто на пре сто лу је при зор ко ји под се ћа на рим ске и ви зан тиј ске ца ре-
ве ко ји су се де ли под бал да хи ном, на 
ме сту за трон. Ап си де рим ских ба зи-
ли ка би ле су на ме ње не са мо вла да ру, 
кон зу лу или су ди ји.

Би ти на цар ском тро ну мо гу ће 
је са мо Бо гу ко ји је сво јом љу ба вљу 
пре ма чо ве ку по стао чо век, Бо гу ко ме 
хри шћа ни уз вра ћа ју сво ју љу бав уче-
ство ва њем на ли тур ги ји. Да кле, овом 
пред ста вом су спо је не две иде је, је ди-
ног бо жан ског ца ра и Хри ста. Ово је 
основ на иде ја о хри шћан ског ол та ра. 
Ол тар је сре ди ште че ти ри стра не све-
та, че ти ри сту ба бал да хи на, он је у рав ни је са ку по лом не ба на ко јој је пред-
ста вљен Хри стос Све др жи тељ, вла дар ко га пра те че ти ри би ћа ко ји на ја вљу-
ју От кро ве ње и Бо жи ју сла ву, а ко ја су ка сни је по и сто ве ће на са че ти ри је-
ван ђе ли ста.28 На кон овог ра ног пе ри о да има мо ре во лу ци ју у хри шћан ској 
ар хи тек ту ри ка да се пр во гра ди ол тар а за тим и све оста ло око ње га. Хри-
шћан ска ба зи ли ка, и ка сни је ка те дра ла, на ста вља ју и про ши ру ју ове сим бо-
ле. С јед не стра не цр ква је за ми шље на као по дра жа ва ње не бе ског Је ру са ли-
ма, још од вре ме на ра ног хри шћан ства, а с дру ге као ре про дук ци ја ра ја или 
не бе ског све та. „Че ти ри уну тра шња де ла цр кве су сим бол че ти ри глав не тач-
ке све та. Уну тар цр кве је Уни вер зум. Ол тар је рај ко ји је увек на ис то ку. Цар-
ска вра та све ти ли шта се зо ву та ко ђе „Рај ска вра та“. То ком Ус кр шње не де-
ље ова вра та су стал но отво ре на то ком чи та вог об ре да. Зна че ње овог об ре да 
је об ја шње но у ус кр шњем ка но ну. Хри стос је вас кр сао и отво рио вра та ра-
ја. Ме ђу тим, за пад је сим бол та ме, му ке, смр ти, веч ног ста ни шта мр твих ко-
ји че ка ју вас кр се ње и ко на чан суд. Ви зан тиј ска цр ква као сли ка све та, оте-
ло тво ру је и осве ћу је свет.“29 

27  Ha ni Ј., (1996) Il sim bo li smo del tem pio cri sti a no, стр. 117.
28  Ha ni J. , (1996) Il sim bo li smo del tem pio cri sti a no ,стр 121.
29  Mir cea, (1973), Il Sac ro e Il Pro fa no, стр 44.

Мо за ик Све те Со фи је у Ца ри гра ду
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4. Свет, исто ри ја и све то

Го во ре ћи о са крал ном у ар хи тек ту ри узе ли смо у об зир ан тич ке и хри-
шћан ске при ме ре умет но сти, и на ве ли при чу о Ја ко вље вој ле стви ци из Ста-
рог за ве та. Ипак тре ба на гла си ти да се струк ту ре ова квог не бе ског све тог 
на ла зе у умет но сти свих ци ви ли за ци ја све та. Мо же се ре ћи да се без раз у ме-
ва ња струк ту ре све тог, те шко мо же схва ти ти умет ност про шло сти. 

При мер Ја ко вље ве ле стви це је при ме-
њив на не ко ли ко све тих гра ђе ви на и пред-
ме та ши ром све та, као што је ко смич ко др-
во и ње гов зна чај за ар ха ич ног чо ве ка. „Ко-
смич ко др во се на ла зи у сре ди шту уни вер-
зу ма, ис по ља ва жи ву ствар ност веч ног об-
на вља ња. Сим бол уни вер зу ма, плод но сти, 
здра вља, бе смрт но сти по ве зан је са све тим 
про сто ром и пред ста вља се као ар хи тип све-
тог др ве ћа. За све то др во ве зан је сим бо ли-
зам ус пи ња ња. Ус пи ња ње озна ча ва над ви си-

ва ње, пре ва зи ла же ње људ ских мо гућ но сти. Др во и стуб се у обе Аме ри ке 
сма тра ју све тим као по сред ни ци из ме ђу бо го ва и љу ди (вр хов ног би ћа, сун-
ча ног бо га, на ци о нал ног ју на ка, мит ских пре да ка), дру гим ре чи ма оп ште ње 
се до га ђа упра во пре ко др ве ћа и све тог сту ба. И у Ази ји стуб или све то др во 
сим бо ли шу Ко смич ко Др во, Axis Mun di (осу све та). Пе њу ћи се на др во или 
стуб, ша ман или маг се пе ње на не бо. Та кви сим бо ли осе све та увек су у од-
но су са иде о ло ги јом у ко јој је се ис по ља ва ус пи ња ње на не бо и оп ште ње са 
бо жан ским би ћи ма ко ја на ње му оби та ва ју“.30

4.1. Ус пи ња ње

Ус пи ња ње пред ста вља јед но од нај ста ри јих ре-
ли ги о зних ис по ља ва ња. Оно је дру го име за лич но 
оп ште ње са бо го ви ма и на тај на чин се на ди ла зе људ-
ска огра ни че ња. Пла ни на у сим бо ли ци пред ста вља 
про стор оно стра но сти, су сре та са Оно стра ним, и као 
про стор те о фа ни је и је ро фа ни је она је ме сто ре чи Бо-
жи је, Ње го вог ис по ља ва ња, Ње го вог су сре та са чо ве-
ком. Ко смич ка пла ни на се уз ди же усред све та, њој су 
при ла го ђе ни хра мо ви, све ти ли шта, па ла те… У Ин-
ди ји, пла ни на Ме ру је при сут на у свим ми то ло ги ја-
ма. Пер си јан ци спо ми њу мит ску пла ни ну Ха ра Бе ре-

30  Eli a de Mir cea (2002), La na sci ta mi sti ca, стр. 113-117.

При мер ол та ра 
у хри шћан ској цр кви

Све то др во, оса све та
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за и ти, а Ста ри за вет пла ни не Си нај, Хо рив, Ге ри зим, Си он и Гол го ту. У ве-
ћи ни свет ских ре ли ги ја, гра до ви, хра мо ви и све ти ли шта су са зи да ни по узо-
ру на не бе ски свод.31 За ни мљи во је и то да уме сто при род не пла ни не у Ва-
ви ло ну по сто ји ве штач ка пла ни на са ко је бог Ел ба ца му ње. Она се зва ла зи
курат и би ла је са зи да на та ко да омо гу ћи бо жан ству да си ђе на зе мљу. Је дан 
храм је био по диг нут на са мом вр ху ово га зи ку ра та да би до че као бо жан ску 
ста туу. Дру ги храм се на ла зио у 
осно ви зи ку ра та и био је ме сто 
при хва та ња бо жан ског го ста. 
Сте пе ни ци су по ве зи ва ли те ра-
се из ме ђу њих. У Лар си, зи ку рат 
је озна ча вао ку ћу као спој из ме-
ђу не ба и зе мље. У Асу ру је зи-
ку рат био ку ћа пла ни не-уни вер-
зу ма, а у Бор си пи ку ћа се дам не-
бе ских и зе маљ ских во ди ља, то 
јест се дам пла не та.32

Исти слу чај је и са Егип-
том, где има мо пи ра ми ду као 
нај древ ни ји сим бол све те пла-
ни не. Она пред ста вља над град-
њу фа ра о но ве гроб ни це у вре-
ме Тре ће ди на сти је. У Са ка ри, 
сте пе на ста пи ра ми да се на ла зи 
ис пред цар ске па ла те. Ова ка-
ме на згра да, јед на од нај ста ри-
јих на све ту по диг ну та је у част 
фа ра о на Ђо се ра.33 Тре ба ло је да 
омо гу ћи фа ра о ни ма по кој ни ци-
ма да се до мог ну не бе ске вла сти 
у за гроб ном жи во ту и да се та-
ко усп ну до са мо га сун ца. Дру-
ги еги пат ски сим бол све те, ве-
штач ке пла ни не је обе лиск, ве-
ли ка мо но лит на гра нит на игла по диг ну та ис пред хра мов них сту бо ва. Обе-
лиск је сим бол искон ског ме ста са ког је сун це за у зе ло ме сто при ли ком ства-
ра ња све та. Пи ра ми дал ни врх је об ло жен чи стим зла том и пред ста вља са мо 
сун це. Та ко је обе лиск сим бол ко смич ке пла ни не ко ја је сун цу да ла по лет, 
сим бол сун ца ко ји се кре ће пре ко не бе ског сво да.

31  Ri es J. L’uomo re li gi o so e la sua espe ri en za del sac ro, стр. 281.
32  Eli a de Mir cea(1992), Symbo lism, the Sac red and the Arts, стр 61.
33  Ri es J. L’uomo re li gi o so e la sua espe ri en za del sac ro, стр. 285.

Зи ку рат у Уру

Пи ра ми да у Са ка ри, по диг ну та од Им хо те па, 
Ђо се ро вог ар хи тек те, око 2650. пре Хри ста
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4.2. Си ла зак не ба на зе мљу

Пре се ли мо се у Ки ну („цен тар све-
та“), у Пе кинг. Та мо се на ла зи ве о ма за-
ни мљи ва гра ђе ви на, та о и стич ки Небески 
храм. Ње га са чи ња ва ју три те ра се у об ли-
ку пр сте на, јед на ис под дру ге. Нај ви ша се 
зо ве Земаљскапланина у ко јој се за по-
год но вре ме мо лио цар об у чен као све-
ште ник. Сред ња те ра са се зо ве Кућане
беског господара а нај ни жа Сала моли
твезапогоднужетву. У по то њој се цар, 
овом при ли ком об у чен у зла то, мо лио, бу-
ду ћи да је био и све ште ник, за бла го сло-
ве ну же тву. А ман да ри ни су се то ком мо-
ли тве обла чи ли у пла во јер је оно бо ја не-
ба. У не бе ском хра му се, обра ти мо па жњу, 
на ла зе три те ра се (Па вле се ваз нео на тре-
ће не бо, Дан те ства ра сво ју ко ме ди ју у три 
сти ха). Број три је „кро скул ту рал но“ ве о-
ма зна ча јан. Пред ста вља број сје ди ње ња 

не ба и зе мље. Три је, ка ко ка жу Ки не зи, са вр шен број, из раз све у куп но сти 
и до вр ше но сти.34 

Што се бу ди зма ти че, ње го ва је ро-
фа ни ја пред ста вља из ве стан пре се дан. За-
што? За то што се је ро фа ни ја до га ђа кроз 
Бу ди но те ло, ње го ву ста туу, ње го ва ста-
туа по ста је све ти ли ште. Ни су рет ка ту ма-
че ња пре ма ко ји ма ова ква „ан тро по цен-
трич на“ ори јен ти са ност ис кљу чу је бу ди-
зам из де ло(кру га) ре ли ги ја. „Се де ти у ус-
прав ном по ло жа ју, уду би ти се у са мог се-
бе, пре зре ти са мог се бе, оти ћи у не по сто-
ја ње, пре тво ри ти се у ни шта је нај бит ни-
ја од ли ка бу ди зма.“35 У овом ми стич ком 
ис ку ству ка да чо век до стиг не ни шта ви ло 
оно по ста је слав но про све тље ње ко је кре-
ће од ср ца и чо век та да би ва оба сјан злат-

ном све тло шћу. Ова кво ми стич ко ис ку ство је имао Бу да ка да је ме ди ти рао 
на спрам стра шних до жи вља ја као што су бо лест и смрт. Овом па сив но шћу 

34  Che va li er J., (1983), Rječ nik Sim bo la стр. 711.
35  Ri es J. L’uomo re li gi o so e la sua espe ri en za del sac ro, стр. 215.

Обе лиск фа ра о на Се ну сре та I, 
XVI II век пре Хри ста

храм неба у Пекингу сазидан  
1406-1420 за време цара Јонгла
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се до би ја на дах ну ће и про све тље ње. Ов де има мо оре ол 
ко ји је као из раз тог про све тље ња. На не ки на чин је па-
сив ност и онај сан пре ко ко јег је Ја ков до жи вео ми стич-
ко ис ку ство. 

4.3. Ле стви ца

Мо жда је мо дел ле стви це нај лак ше при ка за ти 
кроз џа ми ју. Џа ми је су објек ти свој стве ни ислам ској 
ре ли ги о зној умет но сти, ко ји се по зна ју по не ко ли ко 
спе ци фич них де та ља. Ми на рет нас стал но под се ћа на 
ле стви цу. Од о зго, са ми на ре та се ши ри 
глас му је зи на ко ји вер ни ке по зи ва на мо-
ли тву. „По ре кло ми на ре та ни је нам до-
бро по зна то, мо жда по ти че од узо ра си-
риј ских мо на ха столп ни ка ко ји су се под-
ви за ва ли на вр ху сту ба или сте не и ко ји 
су ве ро ва ли да ће кроз стро ги пост и мо-
ли тву умр тви ти сво је те ло и ти ме спа си-
ти сво ју ду шу“36. Џа ми је мо гу би ти раз-
ли чи тих об ли ка. Цен трал ни део је нај-
че шће у об ли ку коц ке, на чи јем вр ху је 
јед на или ви ше ку по ла. Ку по ле пред ста-
вља ју не бо. Уну тра шњи део ку по ле ко-
ји је укра шен зве зда ма и еле мен ти ма би-
ља исто вре ме но је и сим бол ра ја. Са боч-
них стра на се на ла зи је дан или ви ше ми-
на ре та – ко ји ли че на ку ле. Врх ми на ре-
та је за ши љен и има об лик ку пе, обич-
но ура ђе не од не ке ме тал не кон струк-
ци је, нај че шће од ба кра. Уну тар џа ми је 
у зи ду ко ји је окре нут ка Ме ки фор ми-
ра се ма ње уду бље ње, ни ша, ко је се на-
зи ва ми храб, ко ји та ко ђе пред ста вља ма-
ли не бе ски свод, ода кле имам пред во ди 
мо ли тву. 

Про фа но и обе све ће ње све тог 

На ве де на ме ста и при ли ке слу же 
са мо за јед но ду бо ко схва та ње све то га у 

36  Ri es J., (2005), Cri sti a ne si mo, Re li gi o ni e Cul tu re, стр. 545.

Сул тан Ах ме до ва пла ва џа ми ја, 
XVII век

Ми храб
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ци ви ли за ци ја ма ко је су не ста ле и ко је су још при сут не. Ско ро у сва ком тре-
нут ку су сре ће мо се са рас пра ва ма те о ло га да на шњи це о осве ће њу и обе-
све ће њу ду хов них гра ђе ви на ши ром све та. Рас пра вља ју ћи о овој те ми они 
твр де да су са вре ме но хри шћан ство или са вре ме на се ку лар на ци ви ли за ци ја 
одав но пре ва зи шли раз ли ку из ме ђу све то га и про фа ног. Смрт Ису са Хри ста 
на кр сту, мо же би ти про ту ма че на као пот пу но обе све ће ње. Из дах нуо је „ван 
све тог кру га“, „све ти ли шта“, „цен тра“ све тог гра да, Је ру са ли ма. Мо же мо се 
за пи та ти по сто ји ли про фа ни ја чи ње ни ца од рас пе ћа, стра шне ка зне на ме-

ње не са мо ро бо ви ма и нај те жим пре-
ступ ни ци ма. Та ко се и Хри сто ва кр-
сна смрт ван Је ру са ли ма да нас по ве-
зу је са пот пу ним пре ки дом и пот пу-
ним уда ља ва њем са вре ме ног чо ве чан-
ства од пој ма све тог. За про фа но се ка-
же да је све оно што се на ла зи ван све-
тог кру га. Про фа но се мо же од ре ди ти 
са мо у свом од но су са све тим. Да би-
смо об ја сни ли ово схва та ње узми мо 
је дан при мер. „Све та умет ност се мо-
же по ре ди ти са биљ ком, цве том ко ји 
је још увек до бро уко ре њен у зе мљу, 
та мо где је ни као. Про фа ност на сту-
па ка да се тај цвет иш чу па и ста ви у 
ва зу. Ни је те шко от кри ти ко ре не све-
тог у про фа ној умет но сти. Сви по је-
ди нач ни еле мен ти про фа не умет но-
сти има ју свој ко рен у са крал ној умет-
но сти. Де та љи, мр тва при ро да, ја бу ка, 
ва за или пре део ко ји кра се на при мер 

Ма до ну, Јан ван Ај ка, две ста го ди на ка сни је по ста ју про фа ни пред ме ти у 
хо ланд ском сли кар ству. Ова кви пред ме ти су не ка да чи ни ли део јед не све-
те сли ке. Еле мен те про фа ног су по при ми ли та ко што су се за у век одво ји ли 
од све те лич но сти ко ју су пра ти ли. На при мер, цве то ви ко ји су јед ном сим-
бо лич но из ра жа ва ли вр ли ну све ти тељ ке са да се по ја вљу ју у про фа но сти“.37 
Не та ко рет ко одва ја ње све тог је по ста ло та ко упе ча тљи во да мно ги умет ни-
ци ни су све сни чи ње ни це уна пред од ре ђе них фор ми ко је су ко ри сти ли а ко-
је су ра ни је има ле свој ство све то га. 

Све тов на умет ност је да нас под ве ли ким ути ца јем оча ја ња, су ко ба ме-
ђу љу ди ма, ко ји су јед ни од дру гих одво је ни у бор би кла са. Са вре ме ни град 
је из гу био сва ко ме ри ло све тог. Чо век се не усред сре ђу је на Бо га. Има мо 
дим ња ке твор ни ца. Др ве не фа са де су пре тво ре не у гра ђе ви не. На За па ду, та-

37  Pfe if fer He in rich, (1979), Sac ro e pro fa no nell’ar te? Стр 127. 

Ма до на ка но ни ка ван дер Па е леа, 
Ван Ајк 1436.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012. 37

мо где су не ка да би ле цр кве и ма на сти ри 
са да су ви ле бо га та ша. Так ми чар ски дух 
из град ње ка те дра ла за ме њен је из град-
њом обје ка та ве ли ких тр го вин ских ла-
на ца; ма те ри јал не вред но сти пре о вла да-
ва ју над ду хов ним и са крал на ар хи тек-
ту ра За па да ме ња се у скла ду са но во на-
ста лом си ту а ци јом, по при ма ју ћи све ви-
ше еле мен те про фа не ар хи тек ту ре, при 
том гу бе ћи тра ди ци о нал не еле мен те са-
крал но сти. Ин ду стри ја ли за ци ја је нај-
стра шни ји про тив ник све тог, уни шти-
ла је све то као аутен тич ни из раз ре ли ги-
је у ар хи тек ту ри. Узми мо за при мер Њу-
јорк, Вул ворт, Ка те дра лу тр го ви не, ко ја 
без сум ње по дра жа ва еле мен те све тог у 
про фа ном све ту (нај ви ша гра ђе ви на на 
све ту пре Пр вог свет ског ра та). Гра ђе ви-
на не сум њи во под се ћа на цр кву гот ског 
сти ла.

Та ко ђе, на при мер, де са кра ли за-
ци ју мо же мо да уочи мо код Пи ка со вих 
„Го спо ђи ца из Ави њо на“ ко је под се ћа-
ју на Па ри сов суд. Ов де су бо ги ње за-
ме ње не про сти тут ка ма а не бо је по ста-
ло тмур но и хлад но, док су им ли ца уни-
ште на и ли че на ма ске при ми тив них љу-
ди. Шта чи ни де са кра ли за ци ја? Ко ри сти 
об ли ке све тог да по ка же ва же ћу по за ди-
ну древ них ми то ло ги ја као чи сти об лик. 
Не за ни ма је ви ше са др жај. Рет ко ко се 
ба ви овим па ра ле ли змом. Све по ста је 
као раз би је но огле да ло. 

Про фа но има пу но пра во да се 
раз ли ку је од све тог под усло вом да ово 
раз ли ко ва ње не озна ча ва пре кид ве зе 
са све тим. Јед ном от кри ве но, про фа но 
увек на сто ји да бу де из раз ра до сти жи-
во та, исто као што и Бог же ли да Ње го-
ва тво ре ви на бу де ра до сна, ра дост ства-
ра ла штва, ра дост свих ле по та на све ту. 
Про фа на умет ност да кле тра жи сво је 

Ка те дра ла тр го ви не 1913. Њу јорк

Ру бенс, Па ри сов суд, око 1636. год.

Пи ка со, го спо ђи це из Ави њо на, 1907. год.
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пр во бит но зна че ње у ра до сти ства ра ња. Али про фа на умет ност не из ра жа-
ва са мо ра дост већ и бол, не прав ду, смрт и уни ште ње. Ра дост до но си са со-
бом опа сност од по вр шно сти и де пре си је. Ме ђу тим бол, у се би са др жи ти-
ши ну и ства ра у ду ши ду бо ке про сто ре ко ји омо гу ћу ју да се при хва ти све то. 
Бол је за пра во про фа на по ја ва ко ја оста вља осо бу по стра ни, уво де ћи је та-
ко у ону ин фе ри ор ност у ко јој се от кри ва све то. 

Фо то гра фи је две ју цр ка ва, ка то лич ке ко ја се уве ли ко при ла го ђа ва мо-
дер ном на чи ну жи во та сво јих вер ни ка (ко ји су на кон Дру гог свет ског ра та 
про ме ни ли си стем вред но сти) и пра во слав не ко ја се ду го др жа ла тра ди ци-
о нал ног (не гу ју ћи на ци о нал но), ипак са ви дљи вим „ис ко ра че њем“ мо жда 
нај бо ље при ка зу ју не во ље и ди ле ме пре жи вља ва ња и при ла го ђа ва ња све тог 
у јед ном вре- ме ну ко је му, 
на чел но, ни је на кло ње но.

Цр ква све тог Ди ми три ја у Но вом Бе о гра ду

Цр ква све тог Ен гел бер та у Кел ну
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THE PHENOMENON OF THE SACRED THROUGH 
THE WORD’S SPIRITUAL ARCHITECTURE

Summary

The sacred is the „interruption“ of the course of everyday life. The inter
ruption of the flow of everyday life enters into the realm beyond human senses. 
When such an experience occurs, Mircea Eliadea called this phenomenon „hier
ophany“. Humans who faced this have created the same structural forms for it in 
all religions. The best description of that experience is the biblical story of Ja
cob’s ladder (Gen. 28, 10–19). The method consists of the revelation of essen
tial elements by the biblical text, which is compared with artworks in different 
religions. A common structure within all religions will be presented through pic
tures, the union of heaven and earth, and through the creation of pilgrimage cen
tres. Modern man’s life keeps moving away from the sacred origin and turns into 
the profane, as can be seen in contemporary art.

Key words: architecture, earth, Jacob’s ladder, hierophany, heaven, altar, 
profane, pilgrimage, temples, center.
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RELIGION – VARIETY OF MEANINGS 
AND APPROACHES: A FEW THESES

Summary

In this paper we have attempted to reconstruct and summarize some im
portant theses and approaches regarding the concept of religion that show the va
riety of meanings collected under the heading of ”religion“, as formed by some 
known philosophers and theologians. The competing definitions of religion (‘what 
does ”religious believer“ really mean?’) are viewed as being grounded on dif
fering epistemological models ”surmounting“ religion, on models of philosophy 
of religion, on the method of explication and on the method of comprehension.

Key words: knowledge of religion, definitions of religion, philosophy of 
religion, theology, epistemological models.

Many contemporary authors pay attention to the great variety of meanings 
put under the heading of „religion“, analyze the philosophy and logic behind the 
„Tower of Babel“ (Lambert 1991) of definitions of religion.

The French scholar P. Gire distinguishes – „at the dawn of the third millen
nium“ – three epistemological models in which the intelligibility of the religious 
phenomenon is explained in philosophical terms (Gire 2004: 284) : 1) the specu
lative model – Spinoza, Kant, and most representatives of German classical phi
losophy; 2) the inversive model – Ludwig Feuerbach; 3) the genealogical mod
el: religion becomes intelligible when its social, cultural, and psychological gen
esis is revealed.

P. Gire qualifies all three models as philosophical means of surmounting 
the religious phenomenon through philosophy-based assumptions regarding the 
manifestations of religion (Gire 2004: 289).

According to J. Greisch, (Greisch 2004:85) there are five models of phi
losophy of religion: the speculative (Hegel), the critical (Kant, Tillich, Troeltsch, 
Feuerbach, Nietzsche, etc.), the phenomenological (Scheler, Eliade), the linguis
tic (Frege, Wittgenstein, Evans, etc.), and the hermeneutic (Ricoeur) (Raynova 
1997:26).
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J.-F. Mattéi perceived the destructive spiritual and value impact on mod
ern culture of the abolishment of the transcendent by modern philosophy (Mat
téi, 2004: 330).

The basic philosophical-anthropological assumption on which the critical 
approaches to religion are based, is a specific notion about humankind and its 
place in the world, particularly the antinomy between Man’s essence and ex
istence. The concept of religion is linked by these thinkers with human exis
tence, with Man’s alienation from his human essence (Marx, Feuerbach), or with 
the inferior, undeveloped, non-essential stage of Man’s development (Freud, Ni
etzsche). A logical corollary of this understanding of religion is the expectancy of 
its end, its passing away once Man has achieved his mature, essential state of be
ing, once essence and existence are brought together, either through scientific and 
social progress or by the attainment of a mature human capacity for love, for ac
ceptance of Man’s specific mission, acceptance of freedom, etc.1 

Post-modern situation was born in a fight against and through denying the 
spiritual tradition (philosophical, e. g., J. Derrida in „Literacy and Difference,” 
religious, etc.). Strengthening the relationship with humanistic line in this tradi
tion is in fact strengthening the tie between people and times, between genera
tions and their way of thinking. This is resistance to the weeds of cultural oblivi
on which deprive modern man’s thinking and acting of a direct access to and sup
port by accumulated wisdom.

In modern times phenomenology and hermeneutics have proposed a radi
cally new philosophical approach to the phenomenon of religion, which refuses 
to philosophically „surmount“ it; this trend attempts to interpret religion by trac
ing its inner logic, its specific invariants and language, its attitude to Man. Re
searchers have found shortcomings in these new approaches, in which - they be
lieve - the philosophical horizon is lost. These authors stress the imperative need 
for a multi-dimensional approach to the complexity of religion; that the principle 
of religious pluralism should be grounded through a philosophical approach that 
transcends specific religions; and that, on this basis, an „ethics of dialogue“ be
tween religions should be built, of the kind that could hardly be achieved in the 
framework of the separate branches of specialized study of religion, nor within 
the limits of theology, which is usually connected with a specific religion.

The philosophical and research approaches to religion have met with criti
cism by religious philosophers, theologians, and also by separate researchers, es
pecially in the 20th century. The grounds of their criticism is that they perceive 
religion as being an absolutely autonomous, unique sphere, which cannot be ex
plained and defined through factors lying outside it. In order to understand reli

1 More detailed information: Bogomilova, N. Religion and Human Essence: Classical Ide
as, Sofia:Acad. Publishing House „Prof. Marin Drinov“, 2010;  E-book: http://www.baspress.com/
pic/mp3/bReligia-content.pdf
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gion, the scholar must take part in religious experience, must become a believer, 
and must see religion from the inside.

Quite a few contemporary authors, motivated by the post-modern spirit of 
pluralism and tolerance, try to show the compatibility between theological and 
philosophical approaches to religion and its definition, thus hoping to overcome 
the „schizophrenic split in culture“ (P. Tillich) between reason and faith. A num
ber of prominent 20th century philosophers have viewed this stance positively; 
among them are Habermas, Marcuse, Derrida, Gianni Vattimo and others. Rich
ard Rorty also believed that the intellectual grounds for the war between science 
and theology have been swept away with the expansion of anti-historicism and 
anti-essentialism in philosophy and the social sciences.

The view that philosophy and theology are „extra-scientific“ interpreta
tions of religion, with a „a personal stake“ in the matter, as opposed to the synthe
sis between the cultural-historical and the phenomenological approach, perceived 
as scientific approaches that overcome the one-sidedness of philosophy and the
ology, is another possible way of interpreting this relationship. This variant has 
been analyzed by the Italian scholar C. Prandi. According to him the new social 
sciences (anthropology, sociology, psychology, and linguistics) have given great
er depth to historical knowledge of religion, and have done so without the inter
vention of theology (Prandi 1995: 64). 

This specialized knowledge of religion has developed with special inten
sity in the second half of the 20th century. According to Prandi, this trend took 
place in struggle and confrontation with theology and philosophy, for the trend 
was „a captive of two legacies: the apologetic and the positivist“. Prandi believes 
that these „legacies“ deflected the science of religion from its true scientific spirit, 
for they purposed to show the superiority of Christianity over other religions (the
ologies) or else (positivist philosophy) to demonstrate religion was unnecessary, 
superfluous and inevitably doomed to disappear. According to Prandi, the crisis 
in positivism at the end of the 19th century brought to the fore a different episte
mological focus in the study of religion. The method of comprehension was indi
cated as the opposite of explicatory reductionism theory; comprehension was the 
direction taken by the phenomenology of religion, which proceeded from the idea 
of the „absolute autonomy” of religion. 

* * *

Various psychological theories approaching religion as an inner process, 
as based in the individual person, had already appeared in the 19th century. In 
the first half of the 20th, the ideas of Sigmund Freud and of William James in this 
area became highly influential, especially after World War I; the research of Wil
helm Wundt primarily dealt with the psychological impact of religion upon social 
groups and communities. Particularly in the works of E. Durkheim and Max We
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ber, psychological theories interacted with sociological ones, since any analysis 
of social norms and institutions inevitably involves, as known, the question as to 
who is included and engaged in them. A variety of definitions have been proposed 
in the framework of these specialized scientific approaches, ranging in number 
from 58 to 500. Here are some of the elements in terms of which religion is stud
ied: human behavior and practice; religious thinking and faith; religious feelings 
and experience; affiliation to religious communities and institutions; the impacts 
of religious orientation on non-religious behavior. 

In the traditions of sociological research, religion is defined in the context 
of its analysis as part of the complex system of a concrete society, and as con
nected with that society’s relations of power, property, production, and morality. 
The concrete historical type of religious notions, relations, and functional pow
er in a society are deduced from the concrete interrelations between individu
al and groups in it, between its leader and masses, its type of productive activity 
(agriculture, hunting culture, urban or rural type), geographical features, proxim
ity and contacts with other cultures, etc. The contemporary German sociologist 
of religion Horst Helle distinguishes three key epistemological paradigms, and 
definitions stemming thereof, in the scientific study of religion and specifically 
in the sociology of religion: those of Durkheim, of Simmel, and of Weber (Helle 
1994:58). Helle sees Weber’s approach as being a synthesis of the epistemologi
cal paradigms of Durkheim and Simmel.

Anthony Giddens links the development of Western sociology – and re
spectively the sociological study of religion as a component of the social whole 
– with late 19th and early 20th century integrative social trends, which sought to 
counteract the disintegrating effects of individualism, revolutionary trends, etc. 

In other words, the studies of religion, the development of the notion of 
„religion“, tell us as much about the cultural „ideology“ of the researchers as they 
do about the object of research itself. This cultural „ideology“ is evident even in 
ethnographic and historical studies on separate religions: in the explanation of 
their origin, in notions of evolution and progress from „lower to higher forms“ of 
religion, in the notion of the functions of different religious forms. 

It seems to us that the variety of meanings of the notion of „Religion“ and 
the definition of religion would be analyzed fruitfully within the framework of 
some methodological and value perspectives in order to:

– Transcend the variety of, and confrontation between, cognitive approach
es, philosophical traditions and trends, and disciplinary distinctions in defining 
religion; to analyze these distinctions in terms of „human facts“, in terms of ef
forts of human reflection to become aware, and make sense, of Man’s multi-fac
eted nature and essence, by various means (through reason, feelings, fantasy, the
ory, mythology), and to enhance human nature transcendently as a rational/di
vine imperative and ideal raised above the contradiction-ridden, „sinful“, empir
ical being of Man; 
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– Overcome the one-dimensional confessional approach to religious phi
losophy by revealing the differences in the views of philosophers and theologians 
belonging to the same religious confession, differences determined by the specif
ics of the philosophical-anthropological core of their ideas;

– Reconstruct some of the basic conceptual „nodes“ of knowledge, and 
definition, of religion – the cognitive focus on religion began with, and is usual
ly related to, the rationality and freedom of the Enlightenment, both in the apol
ogetic and critical aspect, and eventually led to „dejected Man“, who was later to 
become the „main character“ of post-modernism;

– Add new arguments in support of the theoretical and axiological impor
tance of universalistic philosophical-anthropological discourse for interpreting 
and defining the essence of religion; in support, also, of the methodological use
fulness and heuristic value of this discourse for studying contemporary changes 
and innovations in the religious sphere;

– Surmount the intellectual and emotional-psychological confrontation in 
this theoretical-cultural process and to focus attention on the „symbiosis“ and vi
tality of the concepts and definitions under study; 

– Effectuate an original historical-philosophical reconstruction of certain 
fundamental conceptual views on religion in the context of the understanding that 
the concept of Man is a conceptual building block and specific theoretical-axio
logical focus for the concept of religion;

– On the basis of an analysis and a set and typology of models and defi
nitions of religion, to explicate the cultural determinants, heuristics, and limita
tions of each of these approaches in their use as methodological and axiological 
reference points for the study of concrete religions and the present-day realities 
of their existence;

– Inasmuch as, in most of the analyzed approaches and definitions of religion 
the philosophical-anthropological approach is interconnected with the ethical one, 
the philosophical reference field for the interpretation of religion set by these ap
proaches should be interpreted in the perspective of a topical problem of our times 
– the possibility and need for the so-called ethical monitoring of religions today. 

* * *

What is religion? The innovative and respecting tradition contemporary 
answer of this question is not only of theoretical and abstract meaning. It would 
help solving important concrete social, political, legal problems: regarding the 
identification of the religious organizations; the criteria for registration as reli
gious community; the reason for granting specific rights; the differentiation be
tween religious and quasi-religious groups; questions of non-traditional, alterna
tive religions, questions regarding the „return of magic“, the role of religion for 
constructing religious identities, for the legitimization of the state, its connection 
with violence and with social cohesion. 



46 Nonka Bogomilova: Religion – variety of meanings and approaches: a few theses

Bibliography

Gire, Pierre. (2004) „Philosophie de la religion et problématique de l’interreli
gieux“, in Ph. Capelle et J Greisch (éds.) Raison philosophique et christia
nisme à l’aube de IIIe millénaire. Paris : CERF.

Greisch, Jean. (2004) ”Qu’appelle-t-on „s’orienter dans la pensée“. Une meditati
on métaphilosophique“, in Ph. Capelle et J Greisch (éds.) Raison philosop
hique et christianisme à l’aube de IIIe millénaire. Paris : CERF.

Helle, Horst. (1994) „Епистемологически парадигми в научното изследване 
на религията“ (Epistemological Paradigms in the Scientific Study of Reli
gion), in Философски алтернативи (Philosophical Alternatives) 5.

Lambert, Iv. (1991) La „Tour de Babel“ des définitions de la religion, in Social 
Compass 38/1/.

Mattéi, Jean.-F. (2004) „L’éclipse de la transcendance et le retour de la barbarie“, 
in Ph. Capelle et J. Greisch (éds.) Raison philosophique et christianisme à 
l’aube de IIIe millénaire. Paris : CERF.

Prandi, Carlo. (1995) „Научното изследване на религията от „агностична“ 
гледна точка (The Scientific Study of Religion from an „Agnostic“ Po
int of View) in Философски алтернативи (Philosophical Alternatives) 3.

Raynova, Ivanka. (1997) „Разграничението между философски и религиозен 
дискурс в творчеството на Пол Рикьор“ (The distinction between 
philosophical and religious discourse in the works of Paul Ricoeur), in 
Философски алтернативи (Philosophical Alternatives) 4.

Nonka Bogomilova
Bulgarian Academy of Sciences
Institute for the Study of Societies and Knowledge
nonka_bogomilova@mail.bg

RELIGIJA – RAZNOVRSNOST ZNAČENJA I PRISTUPA: NEKOLIKO TEZA

Rezime:

U ovom radu smo pokušali da rekonstruišemo i prikažemo neke značajne 
teze i pristupe u vezi sa konceptom religije koji pokazuju raznovrsnost značenja 
stavljenih pod naslov „religija“ na način kako su ih formirali neki poznati filozo
fi i teolozi. Posmatrali smo definicije religije („šta zaista znači „vernik“?“) onako 
kako su zasnovane na različitim epistemološkim modelima „prevazilaženja“ re
ligije, modelima filozofije religije, metodom objašnjenja i metodom razumevanja.

Ključne reči: znanje religije, definicije religije, filozofija religije, teologi
ja, epistemološki modeli.
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RELIGIJA PRED IZAZOVIMA 
MNOGOSTRUKE MODERNOSTI1

Rezime

U ovom radu preispituje se teza o revitalizaciji religije u svetlu procesa 
modernizacije i duha modernosti s dva različita, ali komplementarna teorijska 
aspekta. S jedne strane, tu se razmatra pojam religije koji bi, možda, na jedan te
orijski produktivniji način zahvatio promene u religijskoj sferi karakteristične za 
kraj 20. i početak 21. veka, imajući u vidu, dakako, i religijske aspekte globaliza
cije. Umesto pitanja šta religija jeste, ili šta religija čini, autor se ovde detaljnije 
bavi pitanjem šta religija danas sve podrazumeva, imajući u vidu, pre svega, ra
zličite aspekte, odnosno konstitutivne elemente religije u politetičkoj i kompara
tivnoj perspektivi. Drugim rečima, koji to tačno aspekti religije doživljavaju re
vitalizaciju, ako je o oživljavanju religije, a ne samo religioznosti, reč? S druge 
strane, autor razmatra i sam pojam modernosti i modernizacije u savremenom 
društvu (društvu na razmeđu stoleća), imajući pritom u vidu mnogostrukost mo
dernih kulturnih programa, kao i njihovu stalnu dinamiku, i to ne samo na Zapa
du, već i u nezapadnim društvima, u kojima je u postkolonijanom periodu, a naro
čito u poslednje nekolike decenije 20. veka, došlo do značajnije reinterpretacije, 
selekcije i preformulacije institucionalnih modela i političkih i društvenih tema 
vezanih za modernu zapadnu civilizaciju. 

Ključ ne re či: re li gi ja, se ku la ri za ci ja, mo der nost, mo der ni za ci ja

Da nas je go to vo op šte me sto u so ci o lo gi ji re li gi je da shva ta nje se ku la ri za-
ci je (pa, sa mim tim, i de se ku la ri za ci je) u ve li koj me ri za vi si od poj ma i de fi ni ci-
je re li gi je. Auto ri ko ji ko ri ste funk ci o nal nu de fi ni ci ju re li gi je te že, po pra vi lu, da 
od ba ce sta no vi šte o se ku la ri za ci ji, dok tu te zu, opet, po dr ža va ju pri sta li ce sup-
stan tiv ne de fi ni ci je (Ha mil ton, 2003: 306). Na pri mer, uko li ko se re li gi ja od re di 
kao ve ro va nje u nat pri rod no, okol nost da u da na šnje vre me ma nje lju di ve ru je u 
nat pri rod no ne go što je to bio slu čaj u sred njem ve ku ili u do ba re ne san se, vo di 
za ključ ku da je re li gi ja, pa i re li gi o znost, u opa da nju u od no su na ta pro šla vre-

1 Ovaj tekst je nastao u okviru rada na projektu „Izazovi nove društvene integracije u Srbi
ji: koncepti i akteri“ (ONI 179035) Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Be
ogradu koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
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me na. Funk ci o nal na de fi ni ci ja je, pak, su vi še in klu ziv na, ta ko da je tu go to vo ne-
mo gu će uve sti po jam se ku la ri za ci je, jer ga sa ma de fi ni ci ja ne mo že ni od ba ci ti2. 

Se ku la ri za cij ska „pa ra dig ma“ je bi la na ro či to ak tu el na i po pu lar na u so ci-
o lo gi ji na kon Dru gog svet skog ra ta, oso bi to to kom pe de se tih i še zde se tih go di na 
pro šlog sto le ća. Na pri mer, je dan od naj zna čaj ni jih sa vre me nih so ci o lo ga, Pi ter 
Ber ger, bio je ta da ve li ki pri sta li ca te o ri je o se ku la ri za ci ji kao po ja vi in he rent no 
ve za noj za mo der ni za ci ju. Da nas isti autor, kao što je zna no, sma tra da je ta te-
za u osno vi po gre šna i neo dr ži va, te da je ve ći na sve ta re li gi o zna, pri če mu, mo-
žda, je di ni iz u ze tak pred sta vlja Za pad na Evro pa (Ber ger, 2005). Tu te zu za stu pa 
i Grejs Dej vi (Da vie, 2005, 2007), kao i ve li ki broj dru gih sa vre me nih so ci o lo-
ga re li gi je. De se ku la ri za ci ja, da kle, jed na ko do bro pra ti mo der ni za ci ju svu gde u 
sve tu, osim u Za pad noj Evro pi.

U ovom ra du pre i spi tu jem te zu o re vi ta li za ci ji re li gi je u sve tlu pro ce sa mo-
der ni za ci je i, uop šte, du ha mo der no sti s dva raz li či ta, ali kom ple men tar na te o rij-
ska aspek ta. S jed ne stra ne, tu se raz ma tra po jam re li gi je ko ji bi, mo žda, na je-
dan te o rij ski pro duk tiv ni ji na čin osve tlio pro me ne u re li gij skoj sfe ri ti pič ne za 
kraj 20. i po če tak 21. ve ka, ima ju ći u vi du, da ka ko, i re li gij ske aspek te glo ba li-
za ci je. Ume sto pi ta nja šta re li gi ja je ste (sup stan tiv ne de fi ni ci je), ili šta re li gi ja či-
ni (funk ci o nal ne de fi ni ci je), ov de bih se de talj ni je po za ba vio pi ta njem šta re li gi
ja da nas sve pod ra zu me va, ima ju ći u vi du, pre sve ga, raz li či te aspek te, od no sno 
kon sti tu tiv ne ele men te re li gi je u po li te tič koj i kom pa ra tiv noj per spek ti vi. Dru-
gim re či ma, ko ji to tač no aspek ti re li gi je do ži vlja va ju re vi ta li za ci ju, ako je o oži-
vlja va nju re li gi je, a ne sa mo re li gi o zno sti reč (uklju ču ju ći i „jav nom nenj ski“ od-
nos pre ma re li gi ji)? 

Ka da je, na pri mer, reč o isla mu, ko ji su to kon sti tu tiv ni ele men ti ove re-
li gi je ko je bi tre ba lo uze ti u raz ma tra nje u ovom kon tek stu? Je su li to ka non ski i 
nor ma tiv ni dis kurs, Ku ran i su na, kao i raz li či te zbir ke ha di sa? Ili, mo žda, tu ma-
če nja ovla šće nih in sti tu ci ja to kom po ve sti isla ma: ver sko-prav nih ško la (mez he-
ba) i ule me? Ili, opet, raz li či ta prak sa u mu sli man skom sve tu, tj. ono što raz li či ti 
mu sli ma ni od auto ri te ta ka žu da je islam i islam sko? Ako to me još do da mo i po-
tre bu raz u me va nja za pad nih per cep ci ja isla ma, kao i mu sli man skih od go vo ra na 
te per cep ci je, pi ta nje se još vi še uslo žnja va. U slu ča ju isla ma, pri lič noj kon fu zi-
ji do pri no si i me dij ska usred sre đe nost na su ko be i in ci den te. Ma nje se u tom po-
pu lar nom i me dij skom dis kur su vo di ra ču na o te melj nim poj mov nim di stink ci ja-

2  Uzmimo, na primer, Jingerovu (kraću) definiciju, prema kojoj je religija sistem vero
vanja i praksi pomoću kojih se grupa ljudi bori s krajnjim problemima ljudske egzistencije (Yin
ger, 1970: 7). Problem s tom definicijom, bar u ovom kontekstu, jeste u tome što je ona preopširna 
i može obuhvatiti i neke oblike kvazireligioznosti (uključujući i političke ideologije kao što su ko
munizam ili nacionalsocijalizam), koji i sami predstavljaju sisteme verovanja i aktivnosti s ciljem 
da se daju odgovori na fundamentalna pitanja o smislu i značenju života. Kod Jingera je, u stvari, 
najveći problem u tome kako tačno razlikovati religijsko od drugih oblika verovanja. Jer vera, kao 
što je znano, može biti religijska, ali i nereligijska po svom karakteru.
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ma: šta je islam sko, šta mu sli man sko3, a šta, na pri mer, arap sko; šta je glo bal no, 
a šta lo kal no? Ili, još va žni je, šta je re li gij sko, kul tur no, a šta po li tič ko? Arap ske 
kul tu re Se ver ne Afri ke se, sva ka ko, do sta raz li ku ju od arap skih kul tu ra Bli skog 
Is to ka, a još vi še od Ira na, ju žno a zij skih i ju go i stoč no a zij skih kul tu ra i dru šta va 
u ko ji ma je islam, isto ta ko, do mi nant na re li gi ja. Ako to me još do da mo mu sli ma-
ne u Evro pi i Ame ri ci, sli ka o mu sli man skoj prak si i kul tur nom kon tek stu po sta-
je, ne sum nji vo, pu no slo že ni ja. 

S dru ge stra ne, bi lo bi, mi slim, ko ri sno po za ba vi ti se i sa mim poj mom mo-
der no sti i mo der ni za ci je u sa vre me nom dru štvu, ima ju ći pri tom u vi du „mno go-
stru kost mo der nih kul tur nih pro gra ma kao i nji ho vu stal nu di na mi ku“ (Eisen-
stadt, 2004: 152), i to ne sa mo na Za pa du (Evro pa i Se ver na Ame ri ka), već i u 
dru štvi ma Azi je, La tin ske Ame ri ke i Afri ke, u ko ji ma je u post ko lo ni ja nom pe-
ri o du, a na ro či to u po sled nje ne ko li ke de ce ni je 20. ve ka, do šlo do zna čaj ni je se-
lek ci je, re in ter pre ta ci je i pre for mu la ci je in sti tu ci o nal nih mo de la, kao i po li tič kih 
i dru štve nih te ma ve za nih za mo der nu za pad nu ci vi li za ci ju. Tu te zu je ori gi nal no 
iz lo žio izra el ski so ci o log Šmuel Aj zen štat (Shmuel Eisen stadt) u knji zi Fun da
men ta li zam, sek ta štvo i re vo lu ci ja sle de ćim re či ma: 

„Ne ra di se sa mo o to me, ka ko Hun ting ton toč no po ka zu je, da mo der ni za-
ci ja ne pod ra zu mi je va auto mat ski po za pad nje nje. Od pre sud ne va žno sti je to da 
se na su vre me noj sce ni do go di la kri sta li za ci ja mo der nih ci vi li za ci ja ko je jed na na 
dru gu ne pre sta no dje lu ju i na ko joj su čak in klu ziv ne par ti ku la ri stič ke ten den ci-
je kon stru i ra ne na ti pič no mo der ne na či ne, na či ne ko je mo der nost na sto ji pre u zi-
ma ti na vla sti ti na čin… Ali ne ra di se sa mo o to me da je stal no na sta ja lo mno štvo 
mo der nih ci vi li za ci ja – za pra vo, te su ci vi li za ci je, s mno gim za jed nič kim kom po-
nen ta ma… stal no stva ra le, raz vi ja le i po ti ca le no ve pro ble ma ti ke i stal ne re in ter-
pre ta ci je osnov nih pre mi sa mo der no sti… Svi ti čim be ni ci bi li su po tvr da ras tu će 
di ver zi fi ka ci je vi zi ja i ra zu mi je va nja mo der no sti, osnov nih kul tur nih te ma raz li-
či tih sek to ra mo der nih dru šta va“ (ibid, 160). 

Aj zen štat, na i me, do vo di u pi ta nje pret po stav ku o kon ver gent no sti pro ce-
sa mo der ni za ci je u glo bal nom kon tek stu, kao i shva ta nje da su evrop ska, i uop šte 
za pad na, dru štva glav ni no si o ci mo der ni za cij skih pro ce sa. Otu da i nje go va te za 
o „mno go stru kim mo der no sti ma“, for mu li sa na u spo me nu toj knji zi, kao i u ra du 
Mul ti ple mo der ni ti es iz istog pe ri o da (Eisen stadt, 2000). 

Šta re li gi ja (da nas sve) pod ra zu me va?

U knji zi Ho mo vi a tor: re li gi ja i no vo do ba (Vu ko ma no vić, 2008: 22–23) 
uka zao sam na te o rij ske i me to do lo ške pro ble me ko ji se ja vlja ju kao po sle di ca 

3  Na primer, muslimanska država je ona država u kojoj većinu stanovništva čine muslima
ni (bilo da su na vlasti sekularisti, nacionalisti ili umereni islamisti), dok je islamska država ustro
jena na principima islama, po pravilu ima šerijatski ustav, a svoj legitimitet temelji na religijskoj 
objavi, otkrivenju i odgovarajućoj političkoj teologiji. 
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di ver gent no sti poj mo va re li gi ja, ve ra i ve ro va nje u upo red noj per spek ti vi. Da bi 
se iz be gla et no cen trič nost i re duk ci o ni zam, po želj no je da sa vre me na so ci o lo gi ja 
re li gi je ima ja san i po dro ban uvid u kom pa ra tiv nu re li gi o lo gi ju (isto ri ju re li gi ja), 
an tro po lo gi ju re li gi je i nji ho ve re zul ta te u pro u ča va nju re li gij skog di ver zi te ta. Pa 
ipak, upr kos vi dlji vim raz li ka ma iz me đu za pad nih, islam skih ili da le ko i stoč nih 
po i ma nja re li gi je, mo glo bi se, mi slim, za stu pa ti sta no vi šte po ko me bi jed na do-
volj no flek si bil na, po li te tič ka de fi ni ci ja re li gi je tre ba lo da sa dr ži bar če ti ri kon sti-
tu tiv na ele men ta re li gij skog, ko ja bi se sa že to mo gla for mu li sa ti na sle de ći na čin: 
re li gij ski dis kurs, re li gij ska prak sa, re li gij ska za jed ni ca i re li gij ska in sti tu ci ja4. 

Za što dis kurs, kao na čin go vo ra, mi šlje nja i sim bo lič kog iz ra ža va nja, a ne 
ve ro va nje? Pr vo, sa mi re li gi o lo zi ne ma ju di rek tan pri stup su bjek tiv nim ve ro va-
nji ma svo jih is pi ta ni ka, kao, uosta lom, ni bi lo kom dru gom aspek tu nji ho ve in-
ter i or no sti. Ta „ve ro va nja“ se u so ci o lo škim i an tro po lo škim is tra ži va nji ma is po-
lja va ju sa mo u svom spo lja šnjem vi du, po sred stvom dis kur sa o ve ro va nji ma ili, 
pak, prak tič nog is po lja va nja re li gi o zno sti u ri tu a lu ili na ne ki dru gi na čin. Ve ro-
va nja su, da kle, u tom kon tek stu, uvek po sre do va na ne kim ob li kom dis kur sa, pa 
is tra ži va či ne mo gu ste ći ni ka kav ne po sre dan uvid u nji hov ka rak ter. Dru go, ve-
ro va nja se vr lo ret ko ja vlja ju u ne ka kvom „iz vor nom“, ne po sre do va nom ob li ku. 
Ona se i sa ma bit no na sla nja ju na ra ni je dis kur se, for mu li sa ne unu tar pri hva će-
ne re li gij ske tra di ci je (npr. sve te spi se ili nji ho va tu ma če nja od stra ne re li gij skih 
auto ri te ta), kao i na za jed ni cu dis kur sa onih ver ni ka ko ji pri pa da ju da toj tra di ci ji 
(po ro di ca, pri ja te lji, sve šten stvo, ši ra re li gij ska za jed ni ca). 

Sam is tra ži vač zbog sve ga to ga ni ka da do kra ja ne po na vlja i ne re pro du-
ku je in saj der sku per spek ti vu, a re li gi o log se, u svo joj et skoj vi zu ri, po pra vi lu pri-
dr ža va na če la me to do lo škog ag no sti ci zma, ko je ga, po red osta lih te o rij sko-me-
to do lo ških ob zi ra, ja sno iz dva ja od čla no va ver ske za jed ni ce. S ob zi rom na to da 
se u ko mu ni ka ci ji s is pi ta ni ci ma („ver ni ci ma“) is tra ži vač naj vi še osla nja na em-
ske de skrip ci je i et ska po re đe nja i tu ma če nja, on uglav nom nu di em pi rij ski, kom-
pa ra tiv ni, ra ci o nal ni i ne re li gij ski (ne kon fe si o nal ni) od go vor na raz ma tra na pi ta-
nja i fe no me ne, za sno van na dis kur si ma is pi ta ni ka i te o rij skim uop šta va nji ma i 
in ter pre ta ci ja ma tih dis kur sa, uz du žno po što va nje pre ma al ter na tiv nim ili ri val-
skim tu ma če nji ma i hi po te za ma. Re li gi o log ko ji se pri dr ža va spo me nu tih me to-
do lo ških ogra ni če nja in ter pre ti ra, da kle, tem po ral no, kon tek stu al no, si tu a ci o no, 
ljud sko i ma te ri jal no (ode ve no u sim bo lič ko), a ni po što več no, tran scen dent no, 
spi ri tu al no (što je za sa me „in saj de re“ pu no va žni je i na šta ono sim bo lič ko za i-
sta „upu ću je“). S dru ge stra ne, za za jed ni cu ver ni ka, smi sao, ali i po re klo usvo je-
nog re li gij skog dis kur sa pre va zi la zi do men ljud skog, vre men skog i pro la znog. Pa 
ipak, re li gij sko is ku stvo, od no sno „ve ro va nje“ in saj de ra tu, kao što smo na pred 
is ta kli, nu žno osta je iz van do ma ša ja et ske per spek ti ve i ana li ze, jer bi va uvek po-
sre do va no, ar ti ku li sa no pu tem ne kog dru gog dis kur sa. Kao re zul tat is pi ti va nja 

4  Prema američkom religiologu Brusu Linkolnu (Bruce Lincoln, 2006: 7), sva četiri spo
menuta domena nužno potpadaju pod pojam religije. 
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nu di se, naj zad, ono oda bra no (za pam će no, za be le že no) od onog što se raz u me-
lo, od onog što je pre ne to, od onog što se raz u me lo, a sve to na sla nja se, opet, na 
tra di ci ju (in ter pre ta tiv no na sle đe), tj. no vi niz dis kur sa u pro ce su nji ho vog vi še-
stru kog po sre do va nja (Vu ko ma no vić, 2011a).

A za što, opet, ov de go vo ri mo o re li gij skoj prak si, a ne o ri tu a lu, ob re du? Iz 
pro stog raz lo ga što ni su sve re li gij ske de lat no sti ri tu al ne po svom ka rak te ru. Na 
pri mer, pri li kom iz bo ra pra vo slav nog pa tri jar ha ili rim skog pa pe, pri me nju je se 
niz re li gij skih i ne re li gij skih prak si, od ko jih sa mo ne ke spa da ju u ob re de u pra-
vom smi slu re či (npr. pri zi va nje sve tog Du ha na za jed ni cu ar hi je re ja ko ji pri pa-
da ju iz bor nom sa bo ru ili ko le gi ju mu). Osta le, ne ri tu al ne ak tiv no sti mo gu čak bi-
ti po zajm lje ne iz po li tič ke sfe re (npr. za o kru ži va nje ime na kan di da ta, uba ci va nje 
gla sač kih ce du lja i sl.). 

Od nos iz me đu re li gij skog dis kur sa, prak se, za jed ni ce i in sti tu ci je je, kao 
što bi se i mo glo oče ki va ti, do sta slo žen, na ro či to ako se uzme u ob zir bo gat stvo 
i ra zno vr snost re li gij skog ži vo ta u sin hro nij skoj („ži ve re li gi je“), ali još vi še u di-
ja hro nij skoj per spek ti vi („isto rij ske re li gi je“). Re li gij ska prak sa mo že, re ci mo, 
ima ti osnov u dis kur su (mi tu ili dok tri ni), ali mo že bi ti i isto rij ski do sta uda lje na 
od tog svog osno va, ta ko da uče sni ci u ri tu a lu, po štu ju ći or to prak si ju, ne ma ju baš 
ni ka kva sa zna nja o or to dok si ji ko ja toj prak si pret ho di. Ili, opet, za jed ni ca i in sti-
tu ci ja mo gu ima ti har mo ni čan od nos, ali se, isto ta ko, mo že do go di ti da in sti tu ci-
ja se be za tvo ri u her me tič ke okvi re vla sti tih struk tu ra mo ći i do ne kle, ili čak sa-
svim, iz gu bi kon takt s ma tič nom za jed ni com (Lin coln, 2006: 7). Mo že se, na pri-
mer, de si ti da in sti tu ci ja na gla ša va, fa vo ri zu je or to dok si ju (dis kurs), a za jed ni ca 
or to prak si ju (de lat nost), ili obr nu to. Ako to me do da mo i slo že nost re li gij skih va-
ri je te ta u isto rij skoj per spek ti vi, nji ho vu frag men ta ci ju kao re zul tat raz li či tih ras-
ko la, su ko ba i de no mi na cij skih raz dva ja nja (pri če mu sva ka od tih za seb nih „cr-
ka va“, „frak ci ja“ i „de no mi na ci ja“ isto rij ski pro la zi kroz svo je oso be ne i slo že ne 
tran sfor ma ci je i evo lu ci je), po sta je ja sno ko li ko je sva ki te o rij ski po ku šaj da se 
ne ka kvom op šti jom de fi ni ci jom re li gi je ob u hva te sva ta od stu pa nja, kao i kom-
plek snost kon sti tu i sa nja i raz vo ja re li gi ja na isto rij skom, ali i sin hro nij skom pla-
nu, su o čen s go to vo ne pre mo sti vim te ško ća ma. 

Oprav da no bi, sto ga, bi lo za pi ta ti se na ko je aspek te ili kon sti tu tiv ne ele-
men te re li gi je (u upo red noj per spek ti vi) mi sli mo ka da go vo ri mo o nje noj re vi ta-
li za ci ji. Da li je tu, na pri mer, reč o re vi ta li za ci ji re li gij skog dis kur sa (npr. te o lo-
gi je, dok tri ne, dog me) u svet skim re li gi ja ma, ili pak o oži vlja va nju re li gij ske, pa i 
ri tu al ne prak se? Da li se, opet, re vi ta li zu ju in sti tu ci je ili do la zi do oži vlja va nja re-
li gij skih za jed ni ca?5 I ko li ko nam u sve mu to me mo gu po mo ći em pi rij ska is tra ži-

5  Istorijske crkve (institucije) u Zapadnoj Evropi imaju, na primer, sve manje uticaja na 
samo stanovništvo, odnosno (religijske) zajednice. Pa ipak, religija je tu i dalje vrlo živa u svojim 
neinstitucionalnim oblicima (New Age, individualna religioznost i sl.), kao i među netradicional
nim zajednicama imigranata, koji svoj identitet bitno konstruišu upućivanjem na odgovarajući reli
gijski diskurs ili praksu poreklom iz matične domovine. U Istočnoj Evropi su, s druge strane, u us
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va nja re li gi o zno sti? Na pri mer, glo bal na stu di ja Gal lup In ter na ti o nal s kra ja 2011. 
go di ne (Pe tro vić, 2012: 9)6 po ka zu je da su gra đa ni Sr bi je iz u zet no re li gi o zni u 
po re đe nju s gra đa ni ma iz dru gih ze ma lja Evro pe. Is pred njih su, po in dek su re li-
gi o zno sti, sa mo sta nov ni ci Ma ke do ni je, Ru mu ni je, Mol da vi je i Polj ske. Čak 77% 
Sr bi ja na ca se be sma tra „re li gi o zni ma“ ako im se po sta vi pi ta nje: „Bez ob zi ra na 
to da li od la zi te na me sta bo go slu že nja ili ne, da li bi ste za se be re kli da ste re li-
gi o zna, ne re li gi o zna oso ba ili ube đe ni ate i sta?“ (ibid.) Ali šta ovo pi ta nje uisti nu 
zna či, ko li ko ono ima smi sla ka da je reč o re li gi o zno sti? Ka kav je, uosta lom, to 
in di ka tor re li gi o zno sti? Na ve de no pi ta nje za pra vo im pli ci ra da is pi ta ni ci iz Ga lu-
po vog is tra ži va nja ne mo ra ju: 1) pri pa da ti ne koj re li gij skoj za jed ni ci ili in sti tu ci-
ji; 2) oba vlja ti bo go slu že nje, re li gij sku prak su; 3) ko ri sti ti re li gij ski go vor u sva-
ko dnev nom ži vo tu. U slu ča ju Sr bi je - s ob zi rom na vi sok po sto tak kon fe si o nal ne 
sa mo i den ti fi ka ci je ko ji se re dov no is po lja va na po pi si ma sta nov ni štva, u jav nom-
nenj skim, ali i spe ci ja li zo va nim so ci o lo škim is pi ti va nji ma re li gi o zno sti – mo glo 
bi se pret po sta vi ti da is pi ta ni ci iz na ve de nog is tra ži va nja se be, ipak, u iz ve snom 
smi slu sma tra ju pri pad ni ci ma ne ke re li gij ske za jed ni ce (npr. pra vo slav nim ili ka-
to lič kim hri šća ni ma, mu sli ma ni ma, itd.), bez ob zi ra na nji ho vu stvar nu, in trin sič-
nu re li gi o znost. Sa svim je si gur no, me đu tim, da bi od go vor na pi ta nje „ko li ko re-
li gi ja ima uti ca ja na vaš sva ko dnev ni ži vot“, po vla či lo pu no ni ži po sto tak re li gi o-
zno sti. Ja sno je, s dru ge stra ne, da bi se is pi ta ni ci iz Ga lu po vog is tra ži va nja te ško 
mo gli uklo pi ti u na še od re đe nje ono ga što se pod ra zu me va pod re li gi jom.

Pro ble mi ko ji na sta ju pri li kom ana li ze poj ma re li gi ja u kul tur no i sto rij-
skom kon tek stu, s ci ljem da se do đe do ne ka kvog pre ci zni jeg na uč nog od re đe-
nja tog poj ma, je su, da kle, vi še stru ki. Tu naj pre tre ba ima ti u vi du di ver gent-
nost raz li či tih shva ta nja „re li gi o zno sti“, „re li gi je“, „ve re“, „ve ro va nja“, u upo-
red noj per spek ti vi (na isto rij skom objekt-ni vou), a on da i pro me nu zna če nja ko-
ju uslo vlja va ju raz li či ti ti po vi de fi ni ci ja re li gi je, kao i raz li či te re li gi o lo ške di-
sci pli ne (na te o rij skom, me ta-ni vou). Raz mo tri mo, na pri mer, kri ti ku vr lo po-
pu lar ne, Ger co ve de fi ni ci je re li gi je (Gerc, 1998) ko ja de li sve pred no sti i ma ne 
funk ci o na li stič kih od re đe nja ovo ga poj ma. Ger co vi kri ti ča ri, po put Ta la la Asa-
da (Asad, 1993), za me ri li su mu upra vo to da je nje go vo shva ta nje re li gi je esen-
ci ja li stič ko7, da ono pre na gla ša va „unu tra šnje“ aspek te re li gi je (sim bo li, ras po-
lo že nja, mo ti va ci je, poj mo vi), pri če mu je dan od re đe ni kon cept re li gi je, do mi-
nan tan, pre sve ga, u pro te stan ti zmu, po sta je mo del za re li gi ju uop šte. S dru ge 
stra ne, ka to lič ko hri šćan stvo, islam, ju da i zam i ne ke dru ge re li gij ske tra di ci je su 
mno go ma nje za o ku plje ne „ve ro va njem“, ne go re li gij skom prak som i za jed ni-
com. Pre ma Asa du, Ger co va de fi ni ci ja na pro sto ig no ri še te jed na ko va žne, „spo-

ponu tradicionalne religije, i tu nema veće diskrepancije između religijskih institucija i zajednica, 
osim u slučajevima manjih raskola koji povremeno uzdrmaju neke pravoslavne crkve.

6  Ovde je reč o globalnom ispitivanju za Gallup International Religiosity and Atheism In
dex iz novembra i decembra 2011. godine sa 52.000 ispitanika iz 57 zemalja sveta.

7  Videti Gercov odgovor na ovaj prigovor u Mihelsen, 2007: 190-194.
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lja šnje“ aspek te re li gi o zno sti. Ali to ni je sa mo pro blem s Ger co vim opi som re li-
gi je. Evrop sko is ku stvo pro sve će no sti vo di lo je, naj pre, in sti tu ci o nal nom odva-
ja nju re li gi je od dr ža ve, a on da i pro ce su se ku la ri za ci je, kao jed ne od po sle di-
ca te di fe ren ci ja ci je. U skla du s tim, re li gi ja se tu vi še od re đu je u mi ni ma li stič-
kim, kan tov skim ter mi ni ma, pre sve ga kao ve ro va nje, ali ne i kao ne što što du-
bo ko pro ži ma ži vot za jed ni ce, tj. sa mo dru štvo. Pro blem je, da kle, tu dvo jak: ne 
sa mo da su kon sti tu tiv ni ele men ti re li gi je isto rij ski spe ci fič ni, ne go i de fi ni ci ja 
re li gi je pred sta vlja po sle di cu dis kur ziv nih pro ce sa ko ji su i sa mi isto rij ski uslo-
vlje ni. Fi lo zof skim reč ni kom, pro blem se, da kle, ja vlja i na objekt-ni vou re li gi-
je i na me ta-ni vou de fi ni ci je. 

Evo šta o to me ka že Asad u svom in ter vjuu s Ner mi nom Še i kom: 
„Lju di ko ji ko ri ste ap strakt ne de fi ni ci je re li gi je pro ma šu ju vr lo zna čaj nu 

stvar: na i me, to da je re li gi ja dru štve na i isto rij ska či nje ni ca, ko ja ima prav ne di-
men zi je, pri vat ne i po li tič ke di men zi je, eko nom ske di men zi je, itd. Da kle, dru gim 
re či ma, ono za čim se mo ra tra ga ti je su na či ni na ko ji se okol no sti me nja ju, lju-
di stal no po ku ša va ju da, ta ko re ći, pri ku pe ele men te za ko je oni mi sle da pri pa da-
ju, ili da tre ba da pri pa da ju, poj mu re li gi je. Lju di upo tre blja va ju od re đe ne kon-
cep ci je re li gi je u dru štve nom ži vo tu. To je ono što me je za i sta za ni ma lo“ (Asad, 
2008: 295).

Re li gi ja je, sva ka ko, bi la jed na od cen tral nih te ma u de li ma kla si ka so ci o-
lo gi je (Dir kem, Ve ber, Marks, Zi mel). „Se ku la ri za cij ska pa ra dig ma“ pe de se tih i 
še zde se tih go di na pro šlog ve ka da la je iz ve stan za mah so ci o lo gi ji re li gi je kao na-
uč noj sub di sci pli ni. Pa ipak, u dru goj po lo vi ni sto le ća do šlo je i do ubr za ne izo-
la ci je so ci o lo gi je re li gi je unu tar svo je ma tič ne na u ke (Bec kford, 2003). S jed ne 
stra ne, sa vre me na so ci o lo gi ja je po če la da po ma lo ig no ri še re li gij ska pi ta nja, dok 
se, s dru ge stra ne, re li gi o lo gi ja sve vi še po vla či la iz op šti jih so ci o lo ških ras pra va 
i raz ma tra nja. Re li gi o lo ška ori jen ta ci ja unu tar so ci o lo gi je da nas, me đu tim, do bi-
ja no vu šan su u okvi ru tzv. „kul tur nog za o kre ta“ (Mar tin, 2004: 341), ali i svo ja 
no va te o rij ska i me to do lo ška po la zi šta unu tar in ter di sci pli nar nog po lja na uč nih 
obla sti (isto ri ja re li gi ja, an tro po lo gi ja re li gi je, stu di je kul tu re i ro da, me đu na rod-
ne stu di je, itd.), ko je su ima le vr lo di na mi čan raz voj u pro te klih 30–40 go di na. 

Re li gi ja, naj zad, po no vo stu pa u raz li či te, vr lo slo že ne in ter ak ci je s ide o-
lo škim, po li tič kim, kul tur nim i eko nom skim si ste mi ma. Ona je, šta vi še, sa stav ni 
deo glo ba li za cij skih pro ce sa. S dru ge stra ne, ona još uvek pru ža si gur no uto či šte 
za „od bra nu kul tu re“, na ci o nal nog, lo kal nog, par ti ku lar nog. Reč je tu, u stva ri, o 
za šti ti re li gij skog in ter pre ta tiv nog na sle đa. U sve tu ko ji ka rak te ri še ve li ka dis lo-
ci ra nost, iz me šta nje et nič kih, re li gij skih i, uop šte, kul tur nih ma nji na, re li gi je su 
moć ni ču va ri grup nih, ko lek tiv nih iden ti te ta. To jed na ko va ži i za dru štva u pro-
ce su tran sfor ma ci je, kao što je, na pri mer, dru štvo u Sr bi ji. Na iza zo ve mo der ni-
za ci je i se ku la ri za ci je re li gi je da nas ne ret ko od go va ra ju re li gi za ci jom mo der no
sti. Ja sno je da u tim no vim okol no sti ma ni re li gi ja ne mo že osta ti ne pro me nje na, 
a ka rak ter te pro me ne iz i sku je i no ve pri stu pe i me to de u is tra ži va nju. 
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Asa do va kri ti ka Ger ca do bro, mi slim, ilu stru je ko li ko re li gi ju ni je ni ma-
lo la ko de fi ni sa ti u te o rij skoj li te ra tu ri. Da nas je, re ci mo, gra ni ca iz me đu re li gij-
skog i kva zi re li gij skog ve o ma ma la. Na pri mer, na veb por ta lu www .a dherents.
c om ,  koji religioloz i  često  kor is te  kao rel evanta n  sajt za  sticanje info rmacija  o  
bro ju ver ni ka  u sve tu,  kao i drugi h  st atisti čk ih pod ata ka ,  re dovno se  k ao  religi je 
spom inj u saje nt ologija i „ rel igi ja “ džuče  u Sever noj Ko reji,  t j.  „ kimilsungiza m “ 
ko ji je  v iš e  jedna i deolo gi ja  (i to ateist ič ka ideo logija) ,  n ego re lig ij a. Ako  su  mi
tov i, do gm e  i ritu ali neodvojivi  element i svake  r eligije, on da  b i  se,  s pra vom , mo
gl o tvrd it i  da i kva zi r el ig ijski s is temi, poput k omu nizma i na cionali zma,  sadrže 
baš t e  e le mente kao  bitne , centra lne za obe  i deo lo gije.  Na  nivou  mi ta  i  dogme,  tu 
pre poznajemo  utopijsk o-e shatolo šk i o brazac  ko ji, u s tva ri, pre ds ta vlja re li g ijsko 
na sleđ e avramovsk ih relig ij a - j ud aizma, hrišćanstva i  i sla ma. U domenu o bre da,  
tu se,  opet,  p re po znaje,  b ar na  sintaksič ko m p lanu,  pa r alelizam iz me đu  vers kih 
i p olitičk ih  r itua la, tj .  p repozn at ljivi  ob rasci inic ij as ti čk ih ri tu ala , obreda  p relaza 
 ili glor ifika cije r eligijsk og , odno sno  vojnog i politič kog  vođe  u  njeg ov oj zemalj
skoj,  ali i post hum noj egz is te nc iji . Sve j e, dakle,  tu pri sut no : kvazi rel ig ij ski di sk-
urs, prak sa , z ajednica i  ins tit uc ija; j edino š to  ne dostaje  j e  trans ce ndenc ij a,  važna 
diff er en ti a s pecific a i zmeđu r eligijsk ih i k va zi re li g ijs kih sistema.  

 Po re d  up l iva  kvazire li gi o zn osti, p a i  pseud or eligioz nos ti u  rel igiološk e 
 diskur s e,  izvesni  p ro blemi nastaj u  i p rilik om  teor ijskog  pokuš aja da se precizni-
je odr ed i  je dan pojam k oj i se,  bar od  i ranske r ev ol ucije 1979. godin e,  često ve zu je 
 uz  r eligiju. Reč  je tu, d akako,  o  fun damenta liz mu.  Ovaj  p ojam se d osta ne zna lački 
i  n ek ritički koristi u   javnom diskursu  i mediji ma,  pa  ča k i u  nauci,  i ako o ni  koji 
ga upotr eb lj avaju r et ko  oseća ju  potreb u i d a  ga de fin iš u, pre ci zn ije o dr ed e. Prem a 
rečim a sav remenog fil oz ofa  p ol itike, lo rda Bh ik hu  Parekh-a ,  fu nda mentali zam je  
danas više zn ač an i a mb iv alent an  t ermin ko ji m se označav aj u  različ it i fe nomeni:  
„Št avi še,  on je op te re će n razumlj ivim pr is tra sn os tima i pre drasud ama,  pa poš to  
fund am entaliz am ozb il jn o  preti  na še m načinu ži vo ta i naš im  i nteresim a, opt er eće n 
je i  d ub ok im  straho vima i grubim političkim konotacija ma “ (Parek h, 1994 :  10 6). 

Ia ko  je  r eč  o don ekle srodn im pojmovima, funda me nt a li za m nije, na 
 pri me r,  i sto što  i  t ra dicionalizam ili  ko nz ervati vi za m  ( Vukoman ov ić ,  2011). 
U  savremenoj  re ligiološko j lit er aturi ta j p ojam se, z ap ravo, sve  viš e  vezuje  u z 
 moderno st  i raz ma tr a  k ao  pos ledica  sv ojevrsn og sud ara  t ra dicionali st ičkih  k ul tu-
ra  s  duhom m od ern it et a, a osobito seku larizacij om.  Fundame ntaliza m bi,  u  t om 
smislu ,  preds tav lj ao  d osta bu rn u  re ak ci ju na i zazove mod erniza ci je i se kul ar iz ac-
ije.  Pr ob lem tu nij e,  m eđ ut im, m ode rn izacija religije,  već  relig izacija  modernosti . 
 Evo  š ta  o tom e veli Loren s Kaplan:  

„Fundamentaliza m može d a  se opi še  ka o pogl ed n a  sve t u kome  se ist ič u 
 s pec ifične  sups tancijaln e  ’is tine’  tra dicional ni h vera ko je  s e prime nj uj u, odl učno 
i  predano, na realnost i dvade setog veka“ (K aplan, 19 92 :  5) .  

Marti n M arti (Ma rt y),  j ed an od r uko vo dilaca  Projekta  o  f undame nt alizmu , 
pokre nutog kra jem  o sa mdeseti h  godina  prošlo g  veka na  Univ er zitetu  u  Či ka-
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gu , ovako o pisuje g la vne  o dl ike fundame ntaliz ma : „Ter min ’ fu ndamentaliz am ’ 
 se naj pr e kori sti k ada lider i ili  s le db enici  pr ed uzmu me re  kako bi svesn o reag-
ovali ,  obnovili, b rani li,  ili p ak našli  nove načine  da se  su pr otsta ve onome  š to 
vide k ao  pr et nje tr ad ic iji koj u bi ž el eli da  ko nz ervi raju…  R eakcija, kon tra -a kc-
ija , revan ši stička ak cija:  to  su kar akt eri stike . U koli ko one nisu  pr isutne, po sm-
atrač i  na stavlj aj u da  te pok re te   ili  kulture nazi vaj u  jed nostavno ’tradicionalnim’ 
ili  ’konze rv ativni m’“  (Marty, 1992 : 1 9). 

Slič no gle di šte  z as tupa i Š mu el Ajzenš ta t  u  delu Fund amentalizam, sekt
aštvo i r ev olucija  (Eisen stadt, 2004).  Jed na  od nj eg ovi h  gl avni h tez a j e da su 
s avrem eni  fund ame ntalistič ki pokr eti u o snovi m ode rn i p okreti 2 0.  ve ka,  u prko s 
svojim   pr ot iv modernim  i  antipr os vet it el jski m ide olo gijama:  

„Mode rn i funda me nt a lis tički p okreti, u na toč njiho vo j t ra dic io na lnoj  aromi  
i  sl ičnost i s protof un dam ent alist ičkim pok re tima, m o gu  se – pa rad oksalno  m ož
da  – n aj bolje razume ti u  kontek st u razvoja mod ernost i  i u ok viru t og a  razvoj a… 
Oni  su  jedan mo gu ći  razvoj  dog ađaja un uta r kul tur nog i  političk og  pro gr am a i 
di sku rsa  moderne  kak av  se  iskristalizi ra o pona jp ri je  s  prosvj et iteljstvom  i  s ve
likim r evolucijam a,  p roširi o s e  sv ij etom i  sa  svo ji m se ra zl ič it im  pote ncijali ma , 
proturječjima i an tin omijama  da lje razv ij ao“  (ibi d, 37).  

Ajzenš ta t z as tu pa i ori gin alnu tezu po kojoj fu ndame nt al iza m pred st avlja, 
u isti mah , j ednu an ti mo dernu  ut opi ju, kao i sku p  po kret a s izr azi ti m  jakobinskim, 
pa i  to talističkim tende nc ija ma (ibid , 7 7). Š taviš e,  ovaj  a ut or u spostav l ja  z načaj
nu  ve zu izm eđ u  totalisti čk ih  ideol og ija i  pokreta  dv adeseti h i  t ridese ti h godi na  pr-
oš lo g stoleća  i  sa vr em enih oblika fun dam entali zma. 

F undamen tal izam  s e, kao  tehničk i  te rmin, počeo  upotreblj avati u ve zi s 
r eli gijom još krajem 19 . ve ka, a u  ši ru  upotrebu  je  ušao tek  u  posled nj oj  četvrtin i 
20.  stoleća. U  ko nt e ks tu poli ti čk og  islama,  danas s e u  rel igiološ koj lit era tu ri  sv e 
 češće  upotreblj av a i  izraz  neofu nda mental iz am  kojim s e  obja šnjava  ish od susr eta  
različi ti h islam is ti čk ih  d oktrina i  pokreta  s a Zapad om,  sekula ri za cijom  i uopšte  
d rukč ijim  kon ce ptom vlada vin e prava. 

Mn ogos truke  m od ernosti 

Pod m od er no m se u druš tve nim nauk am a o bično po draz umeva sku p 
e konomsk ih , pol itičkih, d ruš tvenih  i  k ulturnih  p rocesa k oj i  su is to rij ski započ-
el i n a Zapadu , s  p er iodom renes anse, a na jk asnije d o r eformaci je u  16 .  veku.  
T e  pr oces e u e konomsk oj  sf eri odl ik uje  ka pi ta li stički  nač in pro izv odnje, in du-
strijaliza cija , privatn o v lasništv o  i  tr ži šte, u  društv en oj i ku ltu rnoj -  ur b an iz acija, 
i de ja  r a zv oja (progre sa ),  racion ali zam i  in divid ua lizam,  a   u  politi č ko j nas tan ak  
n ac ije-države.

Sociološke teo ri je mo de rnizacije i z 1950-ih i 1 96 0- ih godina te žil e su  
ka tome  da ov e r az ličite,  ali  i  j edins tve ne,  aspek te moderno sti  i moderni tet a 
 posma tra ju  skup a,  kao su št ins ke i neo dvo jive dimen zij e zapadn og  političk og , 
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ekonomskog  i   kulturnog „projekta“.  Štaviše ,  u  t om  peri od u  se, k ao š to je z na-
no,  u soc i ol ogiji  r el ig ij e  javljaju i  dom inant ne  teor ij e se kular iz acije kao  društ-
ven e  po ja ve inhere ntno ve zane uz  proce s mode r ni zacije. S druge  str an e, autori 
po put  Baum ana (1993 ) ili Haber masa ( 19 89 )  modern u  vide kao jeda n,  u osnovi , 
 nedovr šen i projekat .

Šmuel  Ajzenš ta t raz matra modern ost na je da n bitno  d rukčij i n ač in .  On, 
najpre , os po ra va  shvat anje mod e rni za cije ka o  „ve sterni zacije“ ko ja bi obu hvatila 
i nez apa dna dr uštva  na  n ač in n a koji j e t o istor ijski bi lo  karakter istično za Zapa-
dnu E vro pu i Ame riku . On vel i  da je  „ stvarn i  na pr ed ak  u  zemlja ma  u  razvoju 
 od baci o homog enizira juć u i  hegemon sku  pret pos tavku o ta kvom zapadnjačkom 
pr ogramu m od er ne“ (Ei sens tadt, 2 00 0: 1).  Mnoštv o različ itih dr uštveni h  k retan ja  
n ak on  Drugog sv et sko g rata i pe ri od a k olonijalizma ima nez apa dni, pa i a nti
zapadni sme r, ali  se istodobno  z a  te  pokret e n e bi mog lo reći da  s u i antimod-
erni . Ajzen šta t, dakle, ne  ver uje ni u unifor mn os t  moderne ,  već  je posma tra  
kao sku p  hete rogenih ,  dinamičn ih  i plura lni h, mnogost rukih  p roc es a i ku lt urn-
ih prog ram a  št o  bi tno pre is pitu ju simb oličke  i  inst itucion al ne  p retp ostavke  gl-
avnih ind ustrij ski h  kapita lističkih  društava .  On potom  nag la ša va „važno st  i  nuž
nost s ukoba  i konfront ac ija kao  neizbežno g  as pekt a sam og  tog pr oc e sa : umjes-
to n a opti mi stičn u viziju o t el eo lo škom nap re tk u  tr ebali  bis mo se… usr edotoč-
iti na  razumi jevanje mo de rne k ao  bojnog  pol ja unutar ko jeg se zb iv aju  sukobi  i 
 prepirke , j er upra vo  su mnogostruk os t v izija  i plural nos t cilje va  ono što sačinja
va  sam u  sr ž  moderne“  (Valenti ć,  2 006: 11) .

Moderniz acija se,  dakle ,  proši rila  na v eći de o sve ta ,  al i  nije vodila  nasta-
nku  s am o  je dne civi lizacij e, il i je dnog  in st ituci ona lnog o br as ca ,  nego nastan
ku  ne ko li ko  modernih  ci viliza cija (ili  bar civi lizacij s ki h obrazac a)  ko je   se,  upr
ko s  sl ičnoj i de ol oškoj  i  in stitucion alnoj dinamici, razli čito  razvijaju  (Eisen st ad t, 
2004:  154).  D ovoljno je  tu  samo  pod setiti  na usp on  J apana  ka o glob alne ek-
onomske sile  osamd esetih godina p rošl og vek a, ili  n a Kinu danas, gde  s e pri vre-
dn i razv oj  odvijao i još uve k  odvij a  munje vi tom brzi no m. U  oba ova sl uča ja got-
ovo  nikakvog  utic aja n ije imao  zapadni kul turni  ili društv en i  model.  Slično bi  s e 
 mo glo  reći  i za poje din e  araps ke, postkol onija lne  z emlje  u ekspa nzi ji  koje s u na 
v rlo  selek ti van n ači n  pr ih vatale obra sce zap adnog modela m ode rni zacije .  To,  naj
zad , v aži i za  deo m uslimans ke  dijaspo re  u Zapadnoj Evropi  ( man je u Severnoj 
 Am erici)  gde  je tzv.  p olitičk i isl am ,  islam iz am , d oprineo  s tv ara nju je d ne  i zrazito  
a nt iz apa dne i a nt imoderne  ideolo gije.  Globali za cijski  procesi su  p rit om vrl o j as-
no  otvori li  pros tor  z a  ra zmatranje alte rnativ nih  puteva mo de rn izacije  ( npr. „az-
ijs ka mode rn o st“ ), do vo deći u pi tan je i bu duć nost na cio na lne države  k ao mode-
rn og projek ta. 

R aznol iko st se  j av il a,  štavi še , i unu tar same  z apadne civiliza ci je: i zm eđu 
Evr ope  i Amer ik â ili, pa k, izme đu Kan ade  i Lati ns ke Am erike. S drug e strane , 
Ajz enšta t i st iče ka ko  je  tu  s ta lno na d elu  b il a  selekcij a, reint er pretaci ja  i prefor-
mu lacija o snov nih i  polaz nih  modela  i obraz ac a u društvim a izv an  zapadne 
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Evro pe  i Amerike. T o  je bilo  mog uće, al i  i priro dn o,  zbog os obe nog ist or ijskog 
 is ku stva ne zap adnih d ru št ava, njih ov ih razl ičitih  ku lturnih tra dic ija i  d rukč ijeg 
smer a  eko nomskih ,  struktu rno-demografskih  i  p olitičkih pr om en a.  

 Kada  je, p ak, o relig iji reč, pos tso cijal ist ičk a d ruštva  u  Ev ropi su  se  p ri li-
čn o n edvosm isleno  opre de li la  za de se ku l ari zacijsk i m odel ko ji  favori zu je tr ad ic-
i ona lne, klasič ne , „crkve ne“  vidove  religiozno st i.   Za  razliku  od  Zapadn e Evro-
pe, g de trad ici on alne, istorij ske  c rk ve nis u v iše  u  mogućn osti da kao insti tu cije 
„disc ipl in uju“ (Davie, 20 07:  96) veli ki  deo stan ovništva , one u  Cen tralnoj  i  Ist-
očnoj E vr op i  ug lavnom  uče stvuju  u  obnavlja nj u tradici on alnih kulturn ih model a 
i ob ra za ca .  

U  S rbiji  se , na pri me r,  pr oc es  deseku lariza ci je  poklop io  s  de mokratiz ac ijom 
n je nih  političk ih i nstituc ij a  i prateć im politi čkim i d ru štveni m  p lu ra lizmo m.  O p
šte je mes to  u  d om ać oj  soci ol og iji religij e  da  j e de sekula ri zac ij a otpočela još u 
soci jalist ičk oj  J ugoslav iji, te da s e o vaj proces  in tenzivirao k ra j em 20 . i  poče-
tk om  21. sto le ća , tj. u  per io du začetka pol it ičkog pl ur al iz ma i  na stoj anja d a  se 
 ustan ove  i  s tabilizuj u  de mo kr atsk e poli ti čke inst it u cije  u post so cij alističk oj  Sr
biji. U  pe riodu n ak on ok to bar skih p ro me na  2 000. go di ne, naj veća re li gijs ka or-
ganizacija u  Sr biji, Srpsk a prav os lavna crk va (SPC ), po če la je u s voj oj mat ic i d a 
 stiče i  p rva isk ust va s m odernom demo kr atijom . Drž ava i  ve ći nska  crkva  su tu 
gotov o p reko n oći zasno vale odnos koji i m  u prošl osti nije  bio p oz nat.  Reč je  o  
iskustvu c rkve s jednom  demo kratskom d rž avo m. Pre  t oga SPC  je  imala  p osl a  s 
autor it ar no m d ržavom  („fasa dom demo kr atije“)  miloševiće vskog t ip a;  zat im s 
d ržavom u kojoj j e vlad a o  je dnoparti js ki sis tem, gde  j e j edna  id eologija i  p artija 
im ala struktura lni monopol  nad drža vom i d ruštvom;  i , n ajzad,  pr e  Drugog svet-
skog r ata ,  u relativnoj har monij i s u se  našle monarhija i  SPC kao  njena državna 
cr kva. On o što  je  sada tu  n ovo -  i  što je  c rkv a imala  pr ilik e da is kusi  jedino  u  di
jaspor i, u de mo kratskim  ze mljam a u ko jim a su nj ene ep arhije još r an ije bi le  pri
sutne  -  jeste  čitav n iz ot vorenih pita nj a i  p roblem a k oji se t ič u  to ga šta  j e demok-
ra ti ja, modernost, naciona ln a  ku lt ura,  pl urali za m, kao  i šta  sve  p odrazum ev aju 
odnosi  između v er skih z ajednica i d ržave  u tim novim us lo vima. Moglo  bi s e 
onda re ći  da je i   u S rb ij i u 21.  veku  d oš lo do  izvesnog  pr eispiti vanja uloge religi-
je ,  c rkv e u mo dernom  dr uš tvu, te da  su trad ic io nalne ve rske za jednice  ( u pravnoj 
„ simfoni ji“  s nov om  srpsko m  državom ), u s vojo j  „odbrani   kul tu re “, počele  i  s am-
e  učestvo vat i u pr eob likova nju  i  p ril agođavan ju  klasi čnog zapadnog m oderni-
zacijsk og  koncep ta   koj i se tu  s ve  vi še uvi ja  u lok alno, na ci onalno, pa rtikularno  
kulturno r uh o.

 Osvrnimo  se kr atko  i n a odno s tzv . p ol it ič kog is la ma  prema za padn om ti-
pu mod er ni za cije. P olitički je  kore ktno  me đu  apologetima is la ma da  se ka že kako 
po litički  islam, isl a mizam  nema ništa s is la mo m. Problem  tu  dois ta  n ij e  islam kao 
 religija,  već njeg ov a p olitiza cija k ao  verskog ,  et ičkog i p o litičko -prav no g s istema. 
 Različita  su, doi sta ,  li c a p olitičko g  islama: o d mirnog, i ns ti tuci onalnog  is lamizma  
u Tur sk oj do dž ihadist ičkih  ogra naka sklonih  nasilju  u  neki m dru gim zemlj ama. 
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U to m drugo m  sl uč aju više  n ij e r eč samo o običn im  „fana tic im a“, „terori sti ma-
“ , v eć i o  po kr etu zasnovano m n a trans na cionalnoj zajedni ci, umi i globa lnim 
mr ež ama .  To  je, na pri mer, onaj isl amski fun da m ent alizam  (alu suliyya a lisla
miyy a) mis io narsk o g t ipa ko ji u E vr opu  i na Za pad izvoz i  sa udijski mode l sal-
afijsko g verskog obrazo vanja.  Zbog t og a dana s,  kada  j e reč  o  i sl am u, tr eb a  pravit i 
 ra zl ik u izm eđ u  politiza ci je  r el ig ije, r elig izacij e p olitike i kul tu ralizacije konflik
ta.  Po st av lja se t u  pit an je da li  je  islam ko mpatibila n s dem ok ratijom,  shv aćenom 
 ne  s amo kao  voljom  v eći ne ili  iz bornom  pr oc edurom,  ne go i pol it ičkom k ult urom 
plurali zma. Pos toji li nekak av „civiln i“ isla m  koj i  bi više b io  u  skladu s evrop
skom de mokrati jom i pl u ralizmom? Da li je,  na p ri me r, mo gu ć  ev roisl am ,  onaj is-
la m koji o db ac uj e filozo fiju šer ija ta, dž iha da i pr ozel it iz ma u k orist  vlastit e kult-
urne transfor ma cije?

Ba sam Ti bi (Bass am Tib i,  2008), da na šnji Mart in L ut er islama , ist ič e, za 
ra zlik u od  Ha nt in gt ona,  da  nema  n ikakvog k onflikt a ci vilizacija  između Zapada 
i islam a, hr iš ć anstva  i  is lama,  ve ć da  su  tu  glav ni  no si oci eve nt ua ln og  sukoba  se-
kularna demokra ti ja  i  totalit ar iza m.  Civilni isla m  je kom patibila n  s demokrati jom, 
 al i isla mizam n ije . Islami za m  je , prem a Tib ij u,  jeda n d ogmatski  es encija li zam 
koj i odbac uj e mogućno st kultu rne pr om en e.  I deja o h akimi yy at  Allah   (B ož jem 
su ver enitetu),  jedna po li tič ka te ol og ij a, po st avlja se  na spram po lit ičke  fi lozofije  
Z apada,  is to ri jskog koncep ta Ve li kog od vajanj a  fo rm ulisanog još u doba Toma
sa  Ho bsa (V uko manović,  2 008: 43 i  20 08b).  N ajv eći pro ti vnik i sl amizma su za
prav o seku la rne v re dn os ti  Zapad a. 

Is lam  je da nas j ed ina ci vilizacij a,  por ed zapadne,  koja p ola že  pravo n a 
 uni verza lnost . Isla ms ka  e ks panzija j e  verova tn o b ila prva glo bal izacija u i st or-
ij i.  Političk i  islam p ri hvata s ve t  gl obalizo va ni h stru ktu ra  (tehn ik a,  te hnologi ja , 
 ek o nom ija, fin an sije, investicije,  mu lti naciona lne  kompani je,  i td .), ali s pa ra-
lelnom kultur nom frag me ntacijom , j er kul tur a je,  kao sistem značen ja ,  un ik atna, 
lo ka lna (Tib i 2 00 8:  1 9) . Globa li zacija st ruktu ra  i uni verzalizacija vred nosti i no-
rm i nipošto  nisu i sta st var. O tuda se  u dan ašn jem svet u,  smatra  Tib i,  javlja p re-
ka  potreba  za  nekakvim uni verza lnim vr ed nos tima i n or mam a. On  te  norme  vidi 
u  sekul arnim  vred nostima civilnog  društva koj e n ij e  h riš ćansko , a li n i islamsko, 
 ve ć internac ionalno.  P ostav ljaju se  tu za htevi  za  lj udskim p rav ima  koji  bi  mo-
gli biti  u tem eljeni  na  zaj ednički m  sek ularnim  v rednostima  i demokr ats koj polit-
ičk oj kul tu ri. Z bog  to ga je p otr eb an i kons enzu s između  musl imanskih  m igrana
ta i Evroplj an a o ko  temel j ni h vred nos ti kao  što su:  de mo kratija ,  lai cité,  c ivi ln o 
društ vo ,  pl ur alizam,  sekula rna tol era ncija  i  in dividualna  l judska prava. K ulturni 
dive rzitet  je  drag ocen,  ali on  tre ba da ima  j as ne grani ce  ka da dođ e  u  suprotnos t s 
naveden im  v re dn ostima . Nar oč ito je opasa n o naj to tal it ar izam ko ji  de lu je  u  ime 
kulturn og dive rziteta.  Mul ti kultura lizam,  isto tako, t reba da  respek tuj e ljud ska 
p rava, on ne može  d a bude do ktr ina  prema  k oj oj  je u ime kulture sve  dozvolje no 
 (Vukoman ović,  20 10).



Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012. 59

Ima  li koncep t  „c ivilno g isla ma“ temelja u samoj toj rel igiji ? Tibi s mat-
ra da ima,  al i  u o nom is la m u  ko ji se zasni va  na sredn jo ve kovnom  ra cionali zm u  
Ibn Halduna ,  al -Farab ij a,  Avicen e,  Averoe sa ,  kao i s uži vot u razli či ti h  kultur a 
 i r eligi ja   u  mu slimans koj And aluziji. Seku larni  ra cionali zam ,  dakle, n ije stra n 
 islamu . D anašn ji  musliman i bi mogl i usvojit i  kultur nu Mod ern u  na na či n  na koji 
s u  n jih ovi preci p rihvatali  heleniz am.  A ra cio nalnost  je  jedno  od  glavni h  obelež ja  
Mo de rne.  Islamisti , m eđutim ,  ko riste  de mo kr atiju  s amo  kao i zb ornu p ro ce duru, 
od bacujuć i p ol it i čku  kultu ru  plu ral izma.  Ko nc ept inter nacionalne, inte rk ultur ne 
mor alnost i  je  nešto  za  š ta  s e  zal aže Bas am  Tibi,  ver ujući u međ uc ivi lizac ij ski 
 konsenz us  zasnovan na vred nostima  demokr at ske ku lture. Gde  g od  se može,  t re-
ba o tvorit i prostor z a d inamič ki  i pluralis ti čki  diskur s,  te  posti ći  konse nzus  oko 
d em ok ra ts ke  politi čk e k ulture.

 Zaključ ak 

Seku lar iza cijsku par adigmu bi  da nas  treba lo  posmat ra ti ka o j ed nu  o d 
pretpostavki z apa dnih  vidov a moder ni zacij e, ali i  k ao nasl eđ e koje  nije uhvati-
lo dublje g k orena  u  već ini azij ski h, afr ičk ih , a posebno  m us li ma ns ki h dru št av a. 
 Savremeni trend desekul ar iz acije m an ifestuje  se , pak,  i s âm u r az li čitim form ama , 
obras cim a i po ja vn i m o blicima:  kao  povratak  kl asičnoj  religioznosti u centra ln-
oj  i  is točnoj E vr opi , ali  i   kao  (neo )fu ndament ali zam i ko munaln o-nacion alni po
kret i u Severno j Afric i,  Južnoj Azij i  i  na Bliskom  i  S re dnj em Istok u;  kao evanđe
osk i i li kvazi re ligijsk i „prep or od“ u SAD, Latins ko j  Am eri ci i Južnoj  Ko reji, al i 
i  kao k va zirelig ijski kult  lič nos ti  u  Sev ernoj  Ko reji;  n aj za d, kao ul tr ak on zervati-
vn i l oka lni re vi va lizam, s  e shatološ ko-apokaliptički m  ton ovima u   Iz raelu i  I ran-
u,  a li i kao  rel igijsko -i d eol oški fun dam en ta lizam s   glo balnim,  mi sionarskim pre
tenzijama  u  Saud ijskoj A rab ij i. 

Zb og s vih ovi h p romena koje  su  za hvatile  društve ni ,  kultur ni ,  al i  i religij-
sk i pros to r razli čit ih civili zacija n a prel a sku  v ekova , prirodn o bi,  mi sl im, bi lo 
preis pi tati  kak o sam  poj am  religij e,  ta ko  i  pojmo ve mod er ne,  mode rn os ti i m ode-
rn izacije . Nov e  simbo lič ke realn osti savr em enog s ve ta  r ađ aju po t reb u ne sam-
o z a  svežiji m  de fi ni ci ja ma, te orijskim ko ncep ti ma  i gene ralizaci jama, ne go  i za  
p re vredn ova njem sa mi h o snova  na kojima poči va ju  z ap adna i nez ap adna  društv a 
u eri  gl obalizaci je , tom h olografskom po lju  sličnosti  i razlika u kome  još uvek  
opstaje  n aš  „ ra vni svet“: sve ma nj i  i bliži  za  komuni ka ciju , ali i  sv e hr apaviji  z a 
s usrete  mn ogostruki h,  d ivergentn ih  simboli čk ih  siste ma ,  uk ljučujući t u, dakako, 
i  re l ig ij u.
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RELIGION AND CHALLENGES MULTIPLE MODERNITIES

Abstract

In this essay, the author assesses the thesis about the revitalization of re
ligion in the light of the modernization process (and, for that matter, the spirit of 
modernity in general) from two different, but complementary, theoretical aspe
cts. On the one hand, the notion of religion has been considered in the light of the 
changes that took place in the late 20th and early 21st centuries. Religious as
pects of globalization are also part of this process. Instead of asking what reli
gion is, or what it does, the author tackles, in more detail, the following questi
on: what does religion entail - having in mind, in the first place, the different as
pects or constitutive elements of religion in a polythetic and comparative perspe
ctive. In other words, what aspects of religion experience revitalization, if revi
talization of religion and not just religiosity is at issue? On the other hand, the 
author tackles the very concept of modernity in the contemporary society, by ta
king into account the multiplicity of the modern cultural programs, as well as the
ir constant dynamics, not just in the West, but also in the nonWestern societies. 
In the postcolonial period, and especially in the last several decades of the 20th 
century, those societies experienced a significant re-interpretation, selection and 
reformulation of the institutional models and political and social topics related 
to modern Western civilization. 

Key words: religion, secularization, modernity, modernization
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СИРОВАРИ И ДРУГИ ОБИЧАЈИ 
СЕЛА ЦАКАНОВАЦ1

Резиме

Ма ју шно се ло Ца ка но вац – са мо 156 жи те ља – сме сти ло се на 7 km 
од Пре ше ва, оп штин ског ме ста, а 3 од Же ле знич ке ста ни це Пре ше во, де-
ла ва ро ши нај бли жег ауто пу ту, Ко ри до ру 10, ко ји Ср би и Ђор гов ци (пра-
во слав ни Ро ми) на се ља ва ју, сма тра ју сво јим и ко ји као да их не пре мо сти-
во де ли од оста лих Пре ше вља на, ап со лут но ве ћин ских Ал ба на ца. Си ро ма-
шни ста нов ни ци не гу бе на ду у бу дућ ност по нај ви ше и због то га што се чвр-
сто др же ве ков них, тра ди ци о нал них срп ских оби ча ја, а у прак ти ко ва њу по-
је ди них се и из два ја ју од не по сред не око ли не. Та ко је с оби ча јем „Си ро ва-
ри“, нео бич ним име ном за пред но во го ди шњи, три на е сто ја ну ар ски пра зник. 

Кључ не ре чи: си ро ва ри, Ђур ђев дан, ли ти је, сла ва, пра во сла вље, 
Ца ка но вац

Ма ју шно се ло Ца ка но вац – са мо 156 жи те ља – сме сти ло се на 7 km од 
Пре ше ва, оп штин ског ме ста, а 3 од Же ле знич ке ста ни це Пре ше во, де ла ва-
ро ши нај бли жег ауто пу ту, Ко ри до ру 10, ко ји Ср би и Ђор гов ци (пра во слав-
ни Ро ми) на се ља ва ју, сма тра ју сво јим и ко ји као да их не пре мо сти во де ли од 
оста лих Пре ше вља на, ап со лут но ве ћин ских Ал ба на ца. Си ро ма шни ста нов-
ни ци не гу бе на ду у бу дућ ност по нај ви ше и због то га што се чвр сто др же ве-
ков них, тра ди ци о нал них срп ских оби ча ја, а у прак ти ко ва њу по је ди них се и 
из два ја ју од не по сред не око ли не. Та ко је с оби ча јем „Си ро ва ри“, нео бич ним 
име ном за пред но во го ди шњи, три на е сто ја ну ар ски пра зник. 

Го ди шњи ци клус оби ча ја и вер ских пра зни ка

Зи ми ме шта ни ма сов но про сла вља ју Бад ње ве че. Оку пља ју се у цен тру 
се ла, ко ји и ни је сре ди ште у пра вом сми слу, већ је ту бив ша, уга ше на ауто бу-
ска ста ни ца (још сто је оста ци по кри ве ног ста ја ли шта од ви ни ла, сл. 1).

1 Припремљено у оквиру пројекта Одрживост идентитета Срба и националних 
мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013), који се изводи 
на Универзитету у Нишу – Машински факултет, а финансира га Министарство просвете и 
науке РС.
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Поп оба ве зно до ла зи и вр ши слу жбу. Ло жи се бад њак, по ста ве до два 
сто ла, гре је ра ки ја и је де до не та хра на. Не кад се ан га жу ју тру ба чи а по кад-
што слу ша му зи ка са ауто мо бил ског ра ди ја. Нај че шће се оста је од 17 до 19 
са ти – опи ја ње ни, има и та квих, и ду же се за др жа ва ју. Оку пља ју се и ста-
ри и мла ди, ови нај ви ше; на вр ну и де вој ке и же не, по гле да ју, ма ло по се де и 
од ла зе.

Сва ко до не се иће и пи ће, глав ни на уче ству је у спре ма њу про сто ра, 
на ме шта њу сто ло ва, при пре ми бад ња ка. Увек се не ко по себ но за ду жи за ор-
га ни зо ва ње у тој го ди ни. За па жа се да је све те же при во ле ти љу де да се при-
хва те те „оба ве зе“: жи те љи да ле ко не вољ ни је при ста ју не го ли пре.

У про лећ ном ста ди ју му све ча ре ња Ца ка нов ча ни исто та ко ма сов но 
свет ку ју Ђур ђев дан, на на чин ко ји се мал те не за гу био у ис точ ној и ју го и-
сточ ној Ср би ји. (За уте ху ли је, а ни је, то се де ша ва и Ро ми ма, код ко јих је, 
уз Ва су љи цу, Ђур ђев дан цен трал ни оби чај ни пра зник у го ди шњем ци клу су. 
– Đor đe vić 2005; Osma ni 2005). 

Уве че се зби ра ју му шкар ци свих го ди шта, па се он да те ра до ују тру. 
Обез бе ди се пи ће (пи во, ра ки ја и ви но), ис пе че јаг ње, ја ре или пра се; то се 
све са сто ло ви ма на трак то ру пре ве зе до шу ми це зва не Ка лај ско. Тај гај је 
про зван по не ком чо ве ку ко ји се пре зи вао Ка лањ, јер је био у ње го вом вла-
сни штву. Ча ка нов ча нин се пр во од се лио у на се ље Же ле знич ка ста ни ца Пре-
ше во и та мо за по слио; ка сни је му се гу би траг. У Ца ка нов цу не ма ви ше те 
фа ми ли је. Луг су ку пи ли дру ги, али је по пр во бит ном вла сни ку остао по тес 
Ка лај ско. Се ља ци су на чу ли од ста ри јих да је мо жда и Ду шан ка Ка лањ, спи-
кер ска ди ва не гда шње ТВ Бе о град, из ове по ро ди це.

У Ка лај ско се оста је до осви та, до зо ре, пе ва ју се из вор не и на род не, 
ста ре срп ске пе сме – не ма но во ком по но ва них – цу га и обе ду је, из о ста је об-
ред но ба ња ње, осим уми ва ња во дом, а очи шће на гла ва ри ту ал не жи во ти-

Ауто бу ско ста ја ли ште и цен тар се ла (В. Пе тро вић, 2011)
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ње се, при по врат ку у сред се ла, ка чи на бан де ру и ки ти вр бо вим гран чи ца-
ма (сл. 2). Ста нов ни ци Ђур ђев дан пра вил но по ве зу ју за тра ди ци ју по зна ту у 
срп ском на ро ду као „хај дуч ки са ста нак“ и по че так об но ве при ро де; ма ње га 
јед на че са хри шћан ском про сла вом по пу лар ног све ти те ља.

Се ља ни ис ти чу ме шта ни на Ра де та, па ра ли зо ва ног чо ве ка, ко ји се пре 
че ти ри де це ни је зду шно за ла гао за одр жа ва ње овог пра зни ка, био глав ни 
ини ци ја тор и до тле упо ран, да су га до Ка лај ско, бу ду ћи не по кре тан, но си-
ли на ру ка ма.

Нео спор но да се, за раз ли ку од Бад ње ве че ри, ов де сви за ни ма ју: при-
ку пља ју сред ства за ал ко хол и са ла те, хле ба и пе че ног бра ва, но се и пре те-
ру ју по треп шти не до ри ту ал ног ме ста у Ка лај ско, ки те гла ву на бан де ри и 
оба вља ју све оста ле ра бо те.

Одр жао се и оби чај Ла за ри ца пред Ве лиг ден. У Ла за ри це иду де вој-
чи це, у гру пи од 5 до 6, не кад и 7, оби ла зе сва ку ку ћу и до би ја ју нај че шће 
ја ја, чо ко ла де и не што па ра – де ча ци их пра те из ра до зна ло сти. Иако је ку-
ћа у жа ло сти, де си ла се смрт, по хо ди се, до би ја ју се по кло ни, али се не пе ва.

У лет њем исеч ку го ди шњег ци клу са на род них и цр кве них оби ча ја сви 
жи те љи про сла вља ју Спа сов дан као оп шту се о ску сла ву – ли ти је. Сва ки ца-
ка но вач ки дом оде ли то сла ви и при ма го сте, али се го ди шње би ра и кум ли-
ти ја ко ји ор га ни зу је све ча ни ру чак у Крс’, на Крс’, што је за вет ни ка ме ни 
крст. Крст је сме штен у ве ли ком, огра ђе ном и ле пом про сто ру, тик уз жан-

Ри ту ал на бан де ра (В. Пе тро вић, 2011)



66 Драгољуб Б. Ђорђевић: Сировари и други обичаји села Цакановац

дар ме риј ску и по ли циј ску ба зу, и но ви јег је да ту ма.2 По ред ње га ра сте рас-
ко шан за пис – ди вља кру шка (сл. 3). 

Сла ви ште је ме ња ло ло ка ци ју. Ра ни је је би ло на дру гом кра ју се о ског 
ата ра и, на рав но, зва ло се исто „Крс“, но са да ни стар ци не мо гу да га ло-
ци ра ју. 

За Спа сов дан се из но се сто ло ви око кр ста – поп ре дов но оба ви ри ту ал 
– по сле то га кре ће се с обе дом ко ји тра је од 11 до 13 ча со ва. Крат ко и уме-
ре но се го сти, јер се тре ба вра ти ти пра гу сво ме, до че ка ти свој ту и на мер ни-
ке и са њи ма ду го се де ти и ве се ли ти се. 

На че му се за сни ва за јед нич ко уче шће ста нов ни ка се ла? Је сте да кум 
се о ске сла ве ор га ни зу је го збу, ко ље пра се и при ба вља пи ја чу, али му и ме-
шта ни при но се раз не по треп шти не.

У је сен ском (де лом и зим ском) пе ри о ду го ди шњег на род ног и цр кве-
ног пра зно ва ња сла ве се је ди но сла ве – не ма лет њих пре сла ва. Сла ве се Св. 
Јо ван Кр сти тељ, Ми тров дан, Св. Пет ка, Св. Ђор ђе, Св. Аран ђел, Св. Ни ко-
ла; нај ра спро стра ње ни ји све ци су Св. Ђор ђе и Св. Ни ко ла. Сла ве су по ро-

2  По твр ди ли смо ста ру ет но граф ску чи ње ни цу: у пчињ ском кра ју сла ви ште – за пис 
и крст – увек је огра ђе но (Фи ли по вић и То мић 1955, 90).

Ча ка но вач ки за пис (С. Узу но вић 2011)
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дич на свет ко ви на, па пре ма то ме за јед нич ко уче шће ло кал не за јед ни це огле-
да се у то ме што се не ке по ро ди це ме ђу соб но зо ву на тр пе зу. (Ов де је су ви-
шно пред ста вља ти на чин пра зно ва ња по ро дич ног све ти те ља, јер се ни по 
че му не из два ја од оног у окру же њу.) У се лу има се дам број ни јих фа ми ли ја 
(у за гра ди и њи хо ва сла ва):

То до ро ви ћи (Ми тров дан),
Ан ђел ко ви ћи (Св. Ђор ђе),
Злат ко ви ћи (Св. Ђор ђе),
Ки та но ви ћи (Св. Ни ко ла),
Ни ко ли ћи (Св. Ни ко ла),
Узу но ви ћи (Св. Ни ко ла), и
Ве се ли но ви ћи (Св. Јо ван и Св. Ран ђел).
Ме шта ни не зна ју, ма да је ме ђу са го вор ни ци ма би ло и ве о ма вре ме-

шних љу ди, ни за ка кве при ред бе или све ча но сти ко је су ра ни је би ле у се-
лу, а са да их ви ше не ма.

Си ро ва ри
За со ци о ло га ре ли ги је нај ва жни је са зна ње у ис тра жи ва њу Ца ка нов-

ца је сте оно о прак ти ко ва њу си ро вар ства, ста рог ју жно ср би ја на ског оби ча-
ја. О ње го вом зна ча ју ка зу је и чи ње ни ца да ве зу је пет ре чи, ко је је Мом чи ло 
Зла та но вић (1998, 366) ску пио и увр стио у реч ник го во ра то га кра ја:

„сировáр м уче сник у об ред ној гру пи ко ја на Ва су љи цу оп хо ди се о-
ске до мо ве и пе ва си ро вар ске пе сме (Ко ћу ра). 

сировáрка ж ко ло ко је игра ју си ро ва ри уочи пра во слав не Но ве го ди-
не (Но во се ло на Вар де ни ку).

сировáрски, -а, -о ко ји се од но си на си ро ва ре (Ко ћу ра).
сировáрство с оби чај си ро ва ра ко ји се из во ди на Ва су љи цу. ’Ја и брат 

ми свáку гóдину смо ишли у сировáрство’ (Ко ћу ра).
сировáршти на ж об ред си ро ва ра у Пчи њи.
Ца ка но вач ки из ве сти о ци при ча ли су нам да са мо они, и је ди но они, 

пред но во го ди шњи оби чај зо ву си ро ва ри, а да се у „Пре шев ској до ли ни“, 
Пчи њи и да ље, у Ма ке до ни ји и Бу гар ској3 на зи ва ко ле да ри. Дво стру ко ома-
њу ју: а) и Ср би Ле ско вач ке Мо ра ве, као и бли же пчињ ске ком ши је, исто-
вент но име ну ју ту је дин стве ну тра ди ци ју; б) ма да су bac kgro und и су шти на 
го то во исти, си ро вар шти на и ко ле дар ство се не по и сто ве ћу ју.

Дра гу тин М. Ђор ђе вић (1958, 354–55), про то је реј-ста вро фор, под ру-
ко вод ством Ми лен ка С. Фи ли по ви ћа, за пи су ју ћи оби ча је у не да ле кој Ле ско-
вач кој Мо ра ви, „от кри ва“ и пре ци зно опи су је си ро ва ре у ни зу се ла: 

3  Та мо се зо ву сур ва ка ри. Украт ко, све зим ске ри ту ал не по вор ке мла ђих му шка ра ца 
– ко ле да ри, сур ва ка ри, ку ке ри, ри на чи… – ко је се у бу гар ској тра ди ци ји од ви ја ју у ја ну а ру-
фе бру а ру и че сто ве за не за ма ски ра ње, спа да ју у об ре де пре ла за (ri te de pas sa ge) за то што да-
ју пра во мом ци ма да сту па ју у брак… (Га бров ски 1989).
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„Си ро ва ри. – Да ис те ра ју ка ра кон џу ле, но ћу, уочи Но ве го ди не, у Ду-
ша но ву иду Си ро ва ри. Си ро ва ри у Ду ша но ву во де по ре кло из Пчи ње, а има 
их и у Ја бла ни ци.

Ни је пра ви ло, али се си ро ва ри ја вља ју са мо та мо где има ком пакт них 
се ла, за се ље них од до се ље ни ка из Пчи ње, где се ути цај до мо ро да ца та ко ја-
ко не осе ћа. Као при мер за то мо гу по слу жи ти се ла: Бар је, Ду ша но во, Кла-
јић, Гр гу ров це, Ли по ви ца (Срез ја бла нич ки).

Си ро ва ри иду но ћу у гру пи од 7–9-11 па и ви ше ли ца, ма хом мла ђих, 
не же ње них, али мо гу ићи и оже ње ни. Што се ти че бро ја, па зи се да их не-
ко не пре бро ји и не са зна ко ли ко их је у гру пи, јер би у том слу ча ју не ко из 
гру пе те го ди не умро.

За раз ли ку од Ко ле да ра, Си ро ва ри иду не ма ски ра ни. Не ки од њих но-
се зво на, не ки на врп цу на ни жу ста ре опла те, коњ ске и во луј ске пло че и ти-
ме уда ра ју на вра ти ма на ку ћа ма и тре ска ју по ули ца ма. Не ки но се тра ска ли-
це (’тра ска таљ ке’, ’тра ше таљ ке’, ’ра шав ке’). То је древ на спра ва, ча та ла сто 
др во, где ра спон чи ни је дан ка нап про ни зан кроз низ сит них пле ха них де ло-
ва. Кад се тре се, тра ска таљ ка зве чи. Сем то га, они но се још и ду гач ке то ја-
ге са за де бља њем на до њем кра ју. Те то ја ге не ки пот ку ју го ве ђом или коњ-
ском пло чом. Је дан, ме ђу тим, но си оба ве зно би са ге у ко је ста вља да ро ве ко-
је до би ју у на ту ри. 

Та мо где си ро ва ри поч ну сво ју игру ту за вр ше и пре спа ва ју. Ку ћи ни-
ко по сле игре не иде да спа ва, не го са че ка у тој ку ћи да се сви ма си ро ва ри ма 
спре ми ка ча мак ко ји по је ду на рас про стр тој ро го жи на сред ку ће. 

Си ро ва ри иду стра шно ви чу ћи: ’Си ро во – бу ро во!‛ Кад на и ђу на не-
ку ка пи ју сви ја ко уда ра ју, зво не и тра скаљ ка ма тра ска ју. Та ко ђе сна жно уда-
ра ју то ја га ма по ка пи ји. Кад им отво ре, уђу њих не ко ли ко (јер се не ки кри-
ју да не бу ду из бро ја ни) пр во у ку ћу је дан од мах поч не џа ра ти по ог њи шту. 
Док је дан то ра ди, дру ги ска чу, игра ју и ви чу: ’Си ро во – бу ро во’. Во зе по 
зе мљи оне то ја ге и до ма ћи ну ка жу: ’Чи чо, да пот ко ве мо м’ску!‛ Из го ва ра-
ју ћи ово, си ро ва ри по ка зу ју на то ја ге ко је во зе као да би хте ли ре ћи да они 
иду на да ле ки пут па им је по тре бан но вац да пот ку ју ма зге (’м’ске’). Или 
ка жу: ’Га здо, да не су ста не мо на пут да ле ки, дај да пот ко ве мо м’ску.‛ И та-
да диг ну то ја гу за је дан ме тар увис. До ма ћин он да да је бак шиш. Ус то си ро-
ва ри до би ју од до ма ћи це ку ку ру зно бра шно, па суљ, сла ни не, па при ку, ку-
чи ну и др. Си ро ва ре да ру ју из си та. Ра ни је и за си ро ва ре се спре мао ’си ро-
вар ски кра вај’, али сад то не чи не. Све што си ро ва ри до би ју, де ле ме ђу со-
бом на рав не де ло ве.

Си ро ва ре у се лу сви при ма ју и то ве о ма ра до, али се де си ипак да их 
не ка ку ћа не пу сти и не при ми. У том слу ча ју си ро ва ри на тр па ју пред вра та 
те ку ће ка ме ње, гре де, да ске, кан те, бра ну и др., па се уда ље и поч ну ви ка ти: 
’Си ро вац – бу ро вац, до го ди не ни ко лац!‛
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У Ду ша но ву ка да си ро ва ри иза ђу из ку ће, за њи ма до ма ћи ца из ба ци 
из ку ће је дан део упа ље ног бад ња ка.“

Слич но пре су ђу је ауто ри та тив ни Срп ски ми то ло шки реч ник (1998, 
409): 

„СИ РО ВА РИ – гру па мла ди ћа ко ја у не ким кра је ви ма ју жне Ср би-
је, но ћу уочи Но ве го ди не (’Ва су љи це’), оби ла зи ку ће че сти та ју ћи пра зник. 
Ни су ма ски ра ни, но се ’си ро ве’, шта по ве са гла вом у ви ду то пу за, и звеч ку 
(’тре ска ло’). Кад уђу у ку ћу, онај што ску пља ву ну џа ра шта пом по ог њи-
шту и бла го си ља. На дар до би ја ју ву ну, бра шно, сир, сла ни ну и но вац. По 
свом зна че њу, у осно ви од го ва ра ју ко ле да ри ма и пред ста вља ју ду хо ве пре-
да ка (в. ко ле да).”4

Да на шњи си ро ва ри Са ша Злат ко вић и Дра го љуб Дра жа Ри стић све до-
че о сле де ћем. Си ро вар шти на, ко ја се одр жа ва 13. ја ну а ра, нај ви ше се по-
шту је у овом се лу у од но су на окол на – све до Вра ња; ме шта ни ве ле да је 
мо жда и не ма у том по ја су, осим код њих.5 У сва ком слу ча ју, са мо је у Ца ка-
нов цу на зи ва ју си ро ва ри. У се лу се ство ри пет до шест „еки па“, чи не их је-
ди но му шкар ци свих уз ра ста, зна чи и де ча ци, а сва ка гру па је не пар на, са-
ста вље на од пет до де вет при пад ни ка. Тре ба но ти ра ти да гру пу пра ве де ца 
одво је но од од ра слих се ља ка.

Ра ни је је за си ро ва ре био раз ви јен по сту пак ма ски ра ња, не ки су се 
пре пра вља ли у жен ско или мла до же њу, а по је ди ни у меч ке, уз оба ве зно ки-
ће ње звон чи ћи ма. Да нас се ма ски ра ве штач ким бр ко ви ма и бра да ма, шмин-
ка њем угар ком или фло ма сте ром, као и ма ска ма од кар то на, а обла че се кла-
шње, но се шу ба ре и шај ка че. Оби ђе ни до ма ћин да ру је си ро ва ре ма лом сво-
том нов ца, ви ном, ра ки јом, ше ће ром, ма шћу, ја ји ма, пер на том жи ви ном. Иза 
то га се си ро ва ри оку пе у ку ћи јед ног чла на гру пе и ту се го то ви обед, је де и 
пи је. Ру чак се ве ћим де лом спре ма од до би је ног; до ма ћи ца ни је пре оп те ре-
ће на, но оба ве зна је да сме си и по слу жи ба ни цу, из не се тур ши ју…

На че му се за сни ва за јед нич ко уче шће жи те ља? Па, и код си ро вар ства 
сег мент ста нов ни штва скуп но уче ству је у при пре ми и из во ђе њу ри ту ал них 
рад њи, а део, ко ји се по хо ди, да ри ва њем при кљу чу је прак ти ко ва њу оби ча ја. 

Ин фор ма тор Сла во љуб Узу но вић сва ка ко има соп стве но гле да ње на 
си ро вар ску тра ди ци ју, јер ју је и сâм упра жња вао у Ца ка нов цу, као што ла-
кон ски ин тер пре ти ра и Д. М. Ђор ђе ви ћев сла ван за пис. До но си мо га у це-
ло сти и без ика квих упли та ња у из го во ре ну реч: 

4  Као и код Не дељ ко ви ћа (1990, 204). Оба из во ра се ди рект но осла ња ју на: Фи ли по-
вић и То мић (1955), Ђор ђе вић (1958) и Ни ко лић-Сто јан че вић (1974).

5  Да опет Ца ка нов ча ни гре ше по твр ђу је нам у елек трон ском пи сму (29. 8. 2011) Да-
ни је ла Здрав ко вић, вра њан ска со ци о ло шки ња: “Да, си ро ва ра има у По ља ни ци и у се ли ма по-
ред Мо ра ве, то је ма ла гру пи ца љу ди ко ји иду у вре ме зна чај них вер ских пра зни ка у по се-
те до ма ћи ни ма да че сти та ју, а они их да ру ју хра ном, во ћем или нов цем!” Ни она ни је тач на, 
стрикт но не на сла ња си ро ва ре на Срп ску но ву го ди ну.
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„Ја са мо же лим да ко мен та ри шем, де ди но6 пи са ни је у од но су на оно 
ка ко су се ’Си ро ва ри’ ор га ни зо ва ли, од но сно, ка ко су оба вља ли те оби ча је 
у Пре ше ву и Ца ка нов цу, и тој око ли ни, у че му сам ја лич но уче ство вао. Да-
кле, је сте да је основ на иде ја би ла ис те ри ва ње ’Ка ра кон џу ле’ у очи Но ве го-
ди не, тј. у очи оне Ста ре, Пра во слав не Но ве го ди не, 13. ја ну а ра, ка да се то 
одр жа ва ло. Ни је би ло бит но ко ли ко ће љу ди са чи ња ва ти гру пу, већ је са мо 
би ло бит но да су се љу ди уну тар гру пе зна ли и би ли до бри дру га ри. Где смо 
се ску пља ли, то та ко ђе ни је би ло ва жно, ва жно је би ло где ће мо да се са ста-
не мо по сле ак ци је, да та ко на зо вем – о то ме ћу ка сни је. Зна чи, ’Си ро ва ре’ 
су чи ни ли: ’мла до же ња’, ’сна шка’ и оста ли. Е, са да јед но по ја шње ње: ’сна-
шка’ – то је уства ри био не ко од нас пре о бу чен у же ну и уред но на шмин кан. 
Но сио је лут ку ко ја је пред ста вља ла ’бе бу’ и он, од но сно она је би ла та осо-
ба ко ја би код од ла ска код до ма ћи на до би ја ла па ре. Та ква еки па је ишла од 
ку ће до ку ће на на чин ко ји је де да Гу те (Дра гу тин Ђор ђе вић) већ опи сао, с 
том раз ли ком што је он на пи сао да су ’Си ро ва ри’ ишли не ма ски ра ни, што у 
Пре ше ву и око ли ни ни је био слу чај, јер смо ми ишли с ма ска ма, јер је глав на 
иде ја би ла да ме ком ши је не пре по зна ју. Но си ли смо зво на, та ко зва не ’тра-
ка таљ ке’, а не ’тра ска таљ ке’ као што на во ди де да Гу те, на исти на чин пра-
вље не, и но си ли смо те шта по ве са ко ји ма смо лу па ли ка да смо ула зи ли у 
дво ри шта, не би ли би ли што гла сни ји, јер смо на тај на чин ис те ри ва ли ’ка-
ра кон џу ле’.

Са да, у но ви је вре ме, тај оби чај је пре ра стао у не ку вр сту за ба ве. И 
чи ње ни ца је да су нас до ма ћи ни ра до при хва та ли и ка да смо ула зи ли у дво-
ри шта, увек смо пи та ли за здра вље и по же ле ли срећ ну Но ву го ди ну, Бо-
жић и он да смо по чи ња ли да пе ва мо све и сва шта, ка жем у зад ње вре ме све 
и сва шта, и за то смо до би ја ли не ку вр сту на гра де. Не ки ди нар до би ја ла је 
’сна шка’, а оста ли су до би ја ли пре храм бе не на мир ни це као што су: бра-
шно, ше ћер, ме со, су во ме со, ра ки ју. По за вр шет ку оби ла ска свих ку ћа у се-
лу био је оби чај да се еки па ску пи код не ког, од но сно сва ке го ди не код дру-
гог. Ето це ли не ра ди, по след њи пут ка да сам ја ишао у ’Си ро ва ре’, та еки-
па мо јих дру га ра се ску пи ла код ме не ку ћи. Отац је та да на пра вио ве че ру, 
мај ка спре ми ла пи ту, а то ме со ко је смо при ку пи ли слу жи ло се та да и ве ћи-
ном се од тих при ку пље них на мир ни ца и при пре ма ла ве че ра. Та ко ђе, оби-
чај је био да се и те на мир ни це по де ле, али, ја се не се ћам да смо та да те на-
мир ни це де ли ли јер та да нам то ни је би ло ин те ре сант но. Што се ти че па ра 
ко је смо при ку пи ли, ни смо хте ли да де ли мо, већ смо од лу чи ли да их по тро-
ши мо од ла ском по сле ве че ре у ка фа ну, по го то во, што је та да био 13. ја ну-

6  Ка ква из не на ђу ју ћа слу чај ност: све ште ник Ђор ђе вић је де да ин фор ман то ве же не 
На та ше, пре ма то ме и ње гов. Ода тле и при сно име но ва ње – де да Гу те. Тај вред ни про то је реј-
ста вро фор, Ле сков ча нин ро дом, нај ду же са слу жбом у Ту ре ков цу, где је по но во са зи дао цр-
кве ни ко нак и увео стру ју, по ди гао цр кву у Ло ко шни ци, а са оцем То шом, ро ђе ним бра том, 
по пра вио и цр кву Оџа кли ју у Ле сков цу, ци ти ра ном књи гом је за ду жио срп ску ет но ло ги ју. 
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ар и до чек Пра во слав не Но ве го ди не. Та мо смо до че ка ли Пра во слав ну Но-
ву го ди ну и ни смо пре но ћи ли ни код ко га као што је де да Гу те опи си вао, јер 
је то би ло уоби ча је но ра ни је, док ја при чам о ур ба ни јој вер зи ји ’Си ро ва ра’.

У оби ча ју ’Си ро ва ра’ би ло је мно го пра зно вер ја, те не мој да ура диш 
ово, те не мој да ура диш оно, ви ше се не се ћам, ни ти же лим да се се тим, јер 
сма трам да су то глу по сти ко је су па да ле на па мет бу квал но сва ком од нас, 
то бо же да су то би ле ва жне ства ри, ко је у ства ри ни су има ле ни ка кве ве зе 
са тра ди ци јом.

Пе ва ло се: ’Си ро во, бу ро во (бо ро во), игра мо, пе ва мо, дран че ши ре 
ши ре не ма мо!‛ 

Не знам зна че ње те ре че ни це ко ја се по на вља ју ћи пе ва ла, а по себ-
но зна че ње ре чи ’дран’ или ’драм’, док су ’че ши ре’ пред ста вља ле пан та ло-
не. То је по мо јој прет по став ци ве ро ват но зна чи ло да су чла но ви еки пе има-
ли по це па не пан та ло не, од но сно чак ши ре, у пе сми ’че ши ре’. Стал ним по-
на вља њем, пе ва њем ове ре че ни це у ства ри се до зи вао до ма ћин да иза ђе из 
сво је ку ће ка да смо би ли у ње го вом дво ри шту. У слу ча ју да не ко не отво ри, 
ја сам чуо, али за мо јих де сет уче шћа у ’Си ро ва ри ма’ ни кад ни сам до жи вео, 
да су он да сле ди ле кле тве, ко је не же лим да из го во рим. Чак ни ка сни је, мо-
ји при ја те љи су ми го во ри ли да ни кад ни је не ко не ко га клео у слу ча ју да не 
пу сти или да не да ру је ’Си ро ва ре’.

У на шем кра ју ни је ни шта би ло ве за но ни ти је ико икад по ми њао м’ске 
или м’зге, јер је де да Гу те пи сао ка да ме ди ји ни су прак тич но ни по сто ја ли.

Ето, то ли ко од ме не.“
Очи те су не по ду дар но сти из ме ђу це ње них ет но ло шких из ве шта ја о 

си ро вар шти ни и оно га што смо за пи са ли од ца ка но вач ких са го вор ни ка и ин-
фор ма то ра. Раз лог то ме нај ве ро ват ни је ле жи у чи ње ни ци да је вре ме ном до-
шло до из ве сног пре о бли ко ва ња оби ча ја. Ко ли ко је оно за хва ти ло фор му, а 
ко ли ко су шти ну, тре ба утвр ди ти ис тра жи ва ју ћи об ред у од ви ја њу. 

За кљу чак

Оси ро ма ше но на сељ це – ста ро, ма ло де це и омла ди не, пре вла да ва ју 
по љо при вред ни ци и пен зи о не ри, је два шес де се так ме шта на за по шље но на 
не ква ли тет ним по сло ви ма, не ма за дру гу ни ти от куп ну ста ни цу, с во дом из 
авлиј ских бу на ра и де ли мич ном ка на ли за ци јом, без ика кве про дав ни це, ка-
фа не, ка фи ћа и објек та за тро ше ње сло бод ног вре ме на, чак фа ли и фуд бал-
ски тим… – чи ни се да је два пре жи вља ва и оп ста је искон ском сна гом се ља-
ка ко ји зна ју ода кле су, шта су и шта им је чи ни ти у зле ху до до ба Ср ба и Ср-
би је (сл 4). 

Ца ка но вац за слу жу је на ста вак про ду бље ни јег про у ча ва ња због сво је 
исто ри је, стра те шког по ло жа ја ко ји за у зи ма у ал бан ском окру же њу, са да шњег 
раз во ја и, по себ но, на род них и вер ских оби ча ја ко јих се ме шта ни др же.
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SIROVARI AND OTHER CUSTOMS 
IN THE VILLAGE OF CAKANOVAC

Summary

The tiny village of Cakanovac – only 156 inhabitants – lies 7 km from 
Preševo, a municipal town, and 3 km from the Railway Station of Preševo, the 
part of the town closest to the highway, Corridor 10, and it is inhabited by Serbs 
and Djorgovci (Orthodox Roma), who think of it as their own village that seems 
to separate them insurmountably from the rest of the population of Preševo, 
which comprises an absolute Albanian majority. The poor inhabitants still have 
high hopes for the future, mainly because they stick firmly to the centuries-old 
traditional Serbian customs, whose practice separates them from their immediate 
surroundings. This is the case with the custom known as “Sirovari“, an unusual 
name for a pre-New Year holiday on January 13th.

Key words: Sirovari, George’s Day, Religious Procession, Saint’s Day, 
Orthodoxy, Cakanovac
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Сажетак

Рад пред ста вља ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је за циљ има ло да ис
пи та ре ли ги о зност здрав стве них рад ни ка у гра ду Ба ња Лу ка. Ис тра жи ва
ње је про ве де но на узор ку од укуп но 172 ис пи та ни ка/ис пи та ни це по дје ље
на/е у екс пе ри мен тал ну (здрав стве ни рад ни ци) и кон трол ну (дру ге раз ли
чи те про фе си је) гру пу, а као ин стру мент ко ри штен је упит ник за тво ре
ног ти па. Ис тра жи ва ња ве за на за сте пе на ре ли ги о зно сти и при па да ња од
ре ђе ној про фе си о нал ној гру пи сту па ју на сце ну у окви ру исто риј ског кон
флик та ре ли ги о зне и на уч не ми сли. Ово пи та ње по се бан ин те рес бу ди ка да 
су по сре ди про фе си је ко је су ве за не за ег закт не при род не на у ке и ко је су ди
рект но ве за не за на уч на до стиг ну ћа, као што је ме ди ци на. На осно ву ре зул
та та про ве де ног ис тра жи ва ња, уоча ва мо да су здрав стве ни рад ни ци ви
ше ре ли ги о зни, у од но су на кон трол ну гру пу не здрав стве них рад ни ка. Ви ше 
здрав стве них рад ни ка вје ру је у Бо га, ви ше њих по вре ме но при су ству је мо
ли тва ма/слу жба ма, ви ше их по сти и чи та ре ли ги о зну ли те ра ту ру. Јединo 
пи та ње код ко јег здрав стве ни рад ни ци ни су ис ка за ли ве ћу при вр же ност ре
ли гиј ском увје ре њу од ис пи та ни ка кон трол не гру пе је шка кљи во пи та ње ве
за но за оба вља ње њи хо ве дје лат но сти. 

Кључ не ри је чи: ре ли ги ја, ре ли ги о зност, здрав стве ни рад ни ци, ис
тра жи ва ње.

Увод

По след њих го ди на се чи ни да се у сва ко днев ном жи во ту, али и ме-
диј ским из вје шта ји ма, рав но мјер но смје њу ју из вје шта ји о на прет ку на у ке 
у слу жби чо вје ка, про на ђе ним ли је ко ви ма, нај но ви јим спа со но сним ме то-
да ма и те ме и из вје шта ји о по ве ћа ном бро ју обо ље ња, по ве ћа ној смрт но сти 
мла дих љу ди, ри зич ним гру па ма, по ра сту хро нич них обо ље ња. Упр кос сва-
кој ло ги ци, чи ни се да на пре дак ме ди ци не иде под ру ку са по ра стом бро ја 
оних ко ји ма ће тај на пре дак би ти нео п хо дан. Ме ди ци на је на у ка ко ја се ба ви 
те ма ма ко је су на иви ци људ ског до ме та, жи во том, смр ћу, бо ле шћу, оздра-
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вље њем. Упра во на тој иви ци, на по љу ме ди ци не се су сре ћу на уч но и ре ли-
ги о зно.

Mотив за про во ђе ње ис тра жи ва ња о ре ли ги о зно сти здрав стве них рад-
ни ка, чи је ре зул та те ов дје из но сим, је же ља да схва тим ка ко се тај су срет 
на уч ног и ре ли ги о зног пре ла ма у сви је сти чо вје ка, здрав стве ног про фе си-
о нал ца ко ји се сва ко днев но су сре ће са јед ним и са дру гим. Не тре ба ни ка-
ко ис пу сти ти из ви да и кон текст у ко јем се на ла зе ис пи та ни ци, а ко ји ка рак-
те ри ше еко ном ска кри за, зе мља у тран зи ци ји, по раст ре ли ги о зно сти и др.

Пи та ње ко је се по ста вља је, да ли су то ли ко си гур ни у на у ку они ко-
ји је при мје њу ју и ко ји ма се на од го вор ност, част или те рет ста вља жи вот и 
смрт – здрав стве ни рад ни ци. Ка ко на ре ли ги ју гле да ју баш они ко ји се узда-
ју у ег закт ност на у ке, а сва ко днев но су су о че ни са пат њом или оздра вље њи-
ма ко ја се не мо гу екс пе ри мен тал но об ја сни ти?

Циљ ис тра жи ва ња
Ис тра жи ва ње при ка за но у овом ра ду има за циљ да ис пи та ре ли ги о-

зност здрав стве них рад ни ка у гра ду Ба ња Лу ка.

Узо рак
Узо рак ис пи та ни ка се са сто јао од 172 ис пи та ни ка, 86 ис пи та ни ка су 

здрав стве ни рад ни ци и 86 су пу но љет ни гра ђа ни раз ли чи тих про фе си ја, са 
нај ма ње сред њом струч ном спре мом. Струк ту ра ис пи та ни ка пре ма по лу, 
обра зо ва њу и го ди на ма ста ро сти сли је де ћа: 

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 36.6% (63 ис пи та ни ка) су ис пи та ни ци 
му шког по ла, а 63.4% (109 ис пи та ни ца) ис пи та ни ци жен ског по ла. (Гра фи
кон 1)

45.3% ис пи та ни ка (78 ис пи та ни ка) је ста ро сне до би из ме ђу 20 и 30 го-
ди на, 43.6% (75 ис пи та ни ка) ста ро сне до би из ме ђу 30 и 50 го ди на, 11.0% (19 
ис пи та ни ка) пре ко 50 го ди на. (Гра фи кон 2)

Сред њу струч ну спре му има 43.0% ис пи та ни ка, ви шу 21.5% ис пи та-
ни ка, ви со ку 30.8 % ис пи та ни ка, спе ци ја ли за ци ју 3.5% и ма ги стар ски 1.2% 
ис пи та ни ка. (Гра фи кон 3)

Опис ис тра жи ва ња
Ис тра жи ва ње је ра ђе но на под руч ју гра да Ба ња Лу ка у ав гу сту и сеп-

тем бру мје се цу 2009. го ди не. Упит ник је по ди је љен ис пи та ни ци ма за јед-
но са упут ством за ње го во по пу ња ва ње, ко је је са др жа ва ло ин фор ма ци је о 
при мје ни ре зул та та ис тра жи ва ња и ано ним но сти упит ни ка. Упит ник на ми-
је њен здрав стве ним рад ни ци ма је на су мич но по ди је љен здрав стве ним рад-
ни ци ма у Кли нич ком цен тру Ба ња Лу ка и За во ду за фи зи кал ну ме ди ци ну и 
ре ха би ли та ци ју „Др Ми ро слав Зо то вић“ Ба ња Лу ка. Упит ни ци на ми је ње ни 
кон трол ној гру пи су, та ко ђе на су мич но по ди је ље ни у ре дак ци ју днев ног ли-
ста Фо кус, Ин те са Сан па о ло бан ци, пред у зе ћу Елек тро кра ји на и Ху ма ни-
тар ној ор га ни за ци ји „Парт нер“.
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Ин стру мен ти
Ис пи ти ва ње је вр ше но упит ни ком за тво ре ног ти па. Упит ник је, осим 

пи та ња о сте пе ну обра зо ва ња, го ди на ма ста ро сти и по лу ис пи та ни ка са др-
жа вао пи та ња ко ја се од но се на ре ли гиј ска увје ре ња („Да ли вје ру је те у Бо-
га?“ и „Да ли се сла же те са из ре ком да Бог ли је чи, ље ка ри по ма жу?“.) као и 
пи та ња ко ја се од но се на фор мал но упра жња ва ње вје ре („Да ли по сти те?“, 
„Ко ли ко че сто при су ству је те мо ли тва ма/слу жба ма?“ и „Ко ли ко чи та те ре ли-
ги о зну ли те ра ту ру?“). Ни је ис пи ти ва но ко јој кон фе си о нал ној за јед ни ци ис-
пи та ни ци при па да ју, јер ово ис тра жи ва ње ни је има ло за циљ да се упу шта у 
до дат не ана ли зе раз ли ка у сте пе ну ре ли ги о зно сти ме ђу при пад ни ца ма раз-
ли чи тих за јед ни ца, већ са мо да утвр ди сте пен ре ли ги о зно сти код здрав стве-
них рад ни ка и на чи не ма ни фе сто ва ња те ре ли ги о зно сти.

Два упит ни ка (је дан из гру пе упит ни ка за здрав стве не рад ни ке, је дан 
из гру пе упит ни ка за оп шту по пу ла ци ју) ни су у пот пу но сти од го во ре на, те 
ће се усли јед то га у ре зул та ти ма с вре ме на на ври је ме по ја ви ти не сла га ња у 
од но су на уку пан број од го во ра. 

Об ра да по да та ка до би је них упит ни ком вр ше на је по мо ћу СПСС про-
грам ског па ке та, а ста ти стич ка зна чај ност од ре ђи ва на по мо ћу hi ква драт те-
ста, та ко ђе у окви ру об ра де по да та ка пу тем СППС па ке та.

Ре ли ги о зност

Пр ви об ли ци ре ли ги је ја вља ју се још у пр во бит ној људ ској за јед ни ци 
као по сље ди ца чо вје ко вог схва та ња да се мно ге ства ри у при ро ди до га ђа ју и 
без ње го ве во ље и да он на те по ја ве не мо же ути ца ти. 

„Пре ма пси хо ло шким те о ри ја ма, ре ли ги ја је ин ди ви ду ал не при ро де 
и на ста је из из во ра уну тар по је дин ца, док је пре ма со ци о ло шким те о ри ја ма 
ре ли ги ја ствар гру па ци је или дру штва и ин ди ви ду ал на ре ли ги о зност по ти-
че из дру штве них из во ра. „Ин те лек ту а ли стич ке пси хо ло шке те о ри је твр де 
да се ко ре ни ре ли ги је на ла зе у људ ском ра зу му, док за ступ ни ци емо ци о на-
ли стич ких те о ри ја ко ре не ре ли ги је ви де у емо ци о нал ном де лу људ ске при-
ро де.“ (Ку бу рић, 2004: 115)

Пре ма де фи ни ци је проф. др Ђу ре Шу шњи ћа, ре ли ги ја је сва ко вје ро-
ва ње у ап со лут ну и ми стич ну моћ од ко је чо вјек за ви си и ко ја кон тро ли ше 
ње гов жи вот и смрт, али на ко ју мо же ути ца ти ако се по на ша на од ре ђен на-
чин. Шу шњић да ље на гла ша ва да чо вјек сво ја ис ку ства са том мо ћи мо же 
да из ра жа ва на ког ни тив ном, емо ци о нал ном, прак тич ном и ми стич ном ни-
воу, тј. у об ли ку уче ња, об ре да, за јед ни ца вјер ни ка или ха ри змат ске лич но-
сти. Да кле, чо вје ко ва ис ку ства са „том мо ћи“ мо же мо озна чи ти као ре ли ги-
о зност. 

Ре ли ги о зност је ужи по јам од ре ли ги је, а ши ри од цр кве но сти и под 
њим мо же мо под ра зу ми је ва ти си стем вје ро ва ња у не ку моћ ко ја се раз ли ку-
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је од мо ћи чо вје ка, а ко ја се нај че шће при пи су је не ком би ћу ко јем се при пи-
су ју раз ли чи та име на и об ли ци. 

Проф. др Зо ри ца Ку бу рић, на осно ву ис тра жи ва ња об ја вље них у на уч-
ном ра ду под на сло вом „Вер ске за јед ни це у Ср би ји и вер ска дис тан ца“ о ре-
ли ги о зно сти за кљу чу је „ако би смо по ку ша ли да на осно ву ем пи риј ске гра ђе 
на пра ви мо ди фе рен ци ја ци ју ре ли ги о зно сти, ре кли би смо да се она ис ка зу је 
у фор ми об ред ног, дог мат ског и кри тич ког ста ва, ко ји се ма ње или ви ше ра-
сло ја ва ју са од но сом пре ма цр кви или пре ма Бо гу. Осо бе ко је ни су си гур не 
да ли су ре ли ги о зне или не, из по зи ци је аг но стич ког ста ва или из пси хо ло-
шке ам би ва лент но сти, по не кад се на зи ва ју по ко ле ба ним вер ни ци ма. Ме ђу-
тим, да нас је ви ше при су тан по ко ле бан ате и стич ки став јер се „на уч ни по-
глед на свет“ све ви ше за ме њу је те и стич ким али и пан те и стич ким. Пре о вла-
да ва ње ре ли ги о зно сти у го ди на ма тран зи ци је дру штва зна ча јан је фак тор 
ње го ве ин те гра ци је и хо мо ге ни за ци је.“ (Ку бу рић, 2005:56)

У овом ра ду се не на мје ра вам хва та ти у ко штац са ком плек сно шћу 
пој ма ре ли ги о зно сти и ње го вом ви ше ди мен зи о нал но шћу, али пи та ње ко јег 
се мо рам до так ну ти је на чин мје ре ња сте пе на ре ли ги о зно сти, од но сно, пи-
та ње о ин ди ка то ри ма ре ли ги о зно сти, с об зи ром да је упра во сте пен ре ли-
ги о зно сти (код здрав стве них рад ни ка) те ма овог ра да и циљ ис тра жи ва ња. 

У со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма, уоби ча је но је да се као по ка за те љи ре-
ли ги о зно сти узи ма ју са став ни ди је ло ви ре ли ги је пре ко ко јих се мје ри сте пен 
ре ли ги о зно сти. „Ин ди ка то ри се ис по ља ва ју у ни зу по је ди нач них, кон крет них 
мо ме на та или об ли ка, па се њи хо вим бро јем и сте пе ном при су ства код вер ни-
ка мо же од ре ђи ва ти и ин тен зи тет и тип ре ли ги о зно сти.“ (Ку бу рић, 2008: 39) 

У овом ис тра жи ва њу сте пен ре ли ги о зно сти је мје рен пре ко пи та ња 
ко ја се од но се на ког ни тив ну и емо ци о нал ну ком по нен ту ре ли ги о зно сти, а 
мје ри се кроз са мо про цје ну ис пи та ни ка о то ме да ли вје ру ју, не вје ру ју или 
су нео д луч ни око то га да ли вје ру ју у Бо га и пи та ње у ко јем се ис пи та ни ци 
из ја шња ва ју о сте пе ну сла га ња са из ре ком да Бог ли је чи, ље ка ри по ма жу. 
Пре о ста ла пи та ња из упит ни ка се од но се на ма ни фест ну, прак тич ну ком по-
нен ту ре ли ги о зно сти ко ја мо же би ти и са мо фор мал на. То су пи та ња о прак-
ти ко ва њу по ста, при су ству мо ли тва ма (бо го слу же њи ма) и чи та њу ре ли ги-
о зне ли те ра ту ре.

За што здрав стве ни рад ни ци?

Пред мет ис тра жи ва ња, ко је при ка зу јем у овом ра ду, је ре ли ги о зност 
здрав стве них рад ни ка у гра ду Ба ња Лу ка. Ис тра жи ва ња ве за на за сте пе на 
ре ли ги о зно сти и при па да ња од ре ђе ној про фе си о нал ној гру пи сту па ју на 
сце ну у окви ру исто риј ског кон флик та ре ли ги о зне и на уч не ми сли. Ово пи-
та ње по се бан ин те рес бу ди ка да су по сре ди про фе си је ко је су ве за не за ег-
закт не при род не на у ке и ко је су ди рект но ве за не за на уч на до стиг ну ћа. 
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Мо дер на на у ка свој имиџ усмје ре не и спе ци фич но ка на ли са не ду хов-
не ак тив но сти, за до би ја ро до на чел нич ким на сто ја њи ма Ро џе ра Бе ко на, за-
го вор ни ка sci en ti ae ex pe ri men ta lis, ко ји хра бро тра жи да се уну тра шње, ме-
ди та тив но ис ку ство чо вје ка, за мје ни спо ља шњим ко је, пу тем осје та, да кле 
чул но, до во ди до истин ског зна ња и пред ста вља осно ву но ве, екс пе ри мен-
тал не на у ке.

Тај постско ла стич ки ис ку стве ни тренд, по др жан ре не сан сним пре-
ви ра њи ма и екс пан зив ним раз во јем при род них на у ка, кроз ис тра жи вач ке 
на по ре Ко пер ни ка, Га ли леа, Ф. Ба ко на, Р. Де кар та, Њут на и дру гих, њи ма 
слич них, до сти гао је вр ху нац у на ше мо дер но до ба, ко је сво ју на уч ну ствар-
ност и озбиљ ност ве зу је, углав ном, за екс пе ри мент као ме тод ко ји, у сво јој 
епи де миј ској не за у ста вљи во сти, по при ма зна че ње и ври јед ност не за мје њи-
ве ин сти ту ци је у зда њу на у ке. У на у ци је ко нач но пре вла да ло твр до увје ре-
ње ка ко се тај на упит но сти сви је та мо же успје шно од го не та ти са мо објек-
тив но, екс пе ри мен тал но, опи пљи во. Раз вој по зи тив не на у ке се до га ђао за-
јед но са по ја вом ин ду стри ја ли за ци је и ка пи та ли зма и све то ску па, уви јек 
из но ва на ме ће за кључ ке да у мо дер ном дру штву има све ма ње мје ста за вје-
ру. Али не тре ба за бо ра вља ти да на гли раз вој и мо дер но дру штво но се но ве 
иза зо ве са ко јим чо вјек мо ра да се ухва ти у ко штац. 

Ме ди ци на као дје ло ва ње, као скуп ак тив но сти усмје ре них на ли је че-
ње чо вје ка, на спас од смр ти или олак ша ва ње жи во та ко ри ште њем свих рас-
по ло жи вих при род них сред ста ва (ље ко ви то би ље, во де и сл.) али и ан га жо-
ва њем нат при род них си ла по сто ји от кад по сто је људ ске за јед ни це. Кон вен-
ци о нал на ме ди ци на ка кву да нас по зна је мо по че ла се раз ви ја ти при је 300 го-
ди на кад је про цват на у ке омо гу ћио ље ка ри ма по зна ва ње на чи на ра да ти је-
ла. Ме ди ци на је на у ка ко ја сву сво ју (не)успје шност за сни ва на осла ња ње на 
ег закт не, екс пе ри мен тал не на у ке као што су фи зи ка, хе ми ја, би о ло ги ја, ге-
не ти ка и др. Ко ри ште ње при род них пре па ра та ко ји ни су при шли кроз ла бо-
ра то ри је и ру ке фар ма це у та смје ште но је у до мен ал тер на тив ног, а узда ње у 
„ви ше си ле“ ба рем зва нич но је про тје ра но из мо дер не ме ди ци не, као што је 
ред ка да се ра ди о јед ној при род ној на у ци.

Спе ци фич ност ме ди ци не је у то ме што се она ба ви нај о сје тљи ви јим 
ства ри ма, жи во том и смр ћу, бо ле шћу и оздра вље њем. То су пи та ња код ко-
јих је вр ло ла ко по љу ља ти ра ци о нал ност. На стра ну чи ње ни ца да на ра ци-
о нал ност и на уч не ме то де ла ко за бо ра вља ју па ци јен ти, они ко ји се на ла зе 
пред пат њом, пред вла сти том смрт но сти, али шта је са љу ди ма у ко је су упр-
те очи оних ко ји па те.

„По зи ци ја ле ка ра зах те ва и њи хо ву од го вор ност у кон так ту са па ци-
јен то вим осе ћа њем не мо ћи.“

(Ку бу рић, 2004: 117) Ме ди цин ски рад ни ци у ру ка ма има ју ма ње или 
ви ше успје шне ин стру мен те, по сје ду ју ма ње или ви ше успје шне вје шти не 
за по бје ду (не, на рав но ко нач ну) над вје чи тим чо вје ко вим стра хом – смр ћу.
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Ме ди цин ски рад ни ци су, с јед не стра не про фе си о нал ци ко ји се у свом 
по слу осла ња ју на ег закт не на уч не до ка зе, а са дру ге стра не љу ди ко ји се ви-
ше од оста лих су сре ћу са смр ћу, људ ском пат њом, сва ко днев но до но се од-
лу ке чи је по сли је ди це мо гу зна чи ти жи вот или смрт и че сто се су сре ћу са 
до га ђа ји ма ко је на у ка не мо же об ја сни ти. 

Осим то га, ре ли ги ја ни је ни за јед ну про фе си ју би ла то ли ко за ин те ре-
со ва на, као за ме ди ци ну. Зна мо да сам Исус у све том пи сму у ви ше на вра та 
ли је чи бо ле сне и ти ме до ка зу је сво је по слан ство од Бо га. 

Ре ли ги ја и ме ди ци на су би ле ти је сно по ве за не у арап ском сви је ту. 
Све те ислам ске књи ге са др же пра ви ла о хи ги је ни и пре хра ни. 

Сред њо вје ков на ме ди ци на се осла ња ла на ре ли ги ју, астро ло ги ју и Га-
ле но во уче ње о че ти ри тје ле сне теч но сти. Чак и то ком ре не сан се пре вла да-
вао је ре ли гиј ски став о бо ле сти и ње ном ли је че њу.

Упра во због то га ме за ни ма ло ка кав је став ме ди цин ских рад ни ка пре-
ма ре ли ги ји. Да ли су они ви ше или ма ње вје ру ју ћи у од но су на љу де ко ји се 
ба ве дру гим про фе си ја ма? Као про фе си о нал ци ко ји се у свом ра ду осла ња-
ју на на уч но, до ка за но, опи пљи во, екс пе ри мен тал но, мо же мо за кљу чи ти да 
у њи хо вом сви је ту не ма мје ста за ми стич но, не у хва тљи во, вје ру ју ће. Али, 
ка ко се они он да но се са нео бја шњи вим, ка да зна мо да је јед на од функ ци-
ја ре ли ги је „ње на пси хо ло шко-емо ци о нал на или „ком пен за ци о на“ функ ци-
ја. Та функ ци ја од но си се на ег зи стен ци јал не не га тив но сти у људ ском жи-
во ту, пре све га на смрт ност или ко нач ност чо ве ка као је дин ке, за тим на зло, 
тр пље ње, бол и мно ге дру ге фру стра ци је и осу је ће ња. Ре ли ги ја је је дан од 
на чи на чо ве ко вог пре вла да ва ња смр ти ути ца јем на са ме емо ци је ко је пра те 
свест о смр ти.“ (Ку бу рић, 2008:30) 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Ре зул та те ис тра жи ва ња при ка за ћу пре ма пи та њи ма из упит ни ка гру-
пи са на у од но су на то да ли се од но се на увје ре ња или упра жња ва ње вје ре. 
На кра ју при ка за ре зул та та од го во ра на сва пи та ња, при ка за ћу не ке спо ред-
не ре зул та те ис тра жи ва ња ко ји мо гу да ти ши ру сли ку ис тра жи ва ња, али ни-
су би ла при мар ни циљ.

Пи та ње 1: „Да ли вје ру је те у Бо га?“
Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да је на пи та ње „Да ли вје ру је те у 

Бо га?“ по тврд но од го во ри ло 75.6% здрав стве них рад ни ка (65 ис пи та ни ка), 
10.5% (9 ис пи та ни ка) здрав стве них рад ни ка не вје ру је, а 14.0% (12 ис пи та-
ни ка) је нео д луч но. 

Ка да је оп шта по пу ла ци ја у пи та њу, од но сно не здрав стве ни рад ни ци, 
њих 67.4% (58 ис пи та ни ка) је од го во ри ло да вје ру је у Бо га, 18.6% (16 ис пи-
та ни ка) да не вје ру је, а нео д луч но је 14.0 % (12 ис пи та ни ка). (Гра фи кон 4)
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Не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у ре зул та ти ма од го во ра на 
ово пи та ње ме ђу ис пи та ни ци ма. Ипак је зна чај но при мје ти ти да су здрав-
стве ни рад ни ци не што ре ли ги о зни ји од не здрав стве них про фе си о на ла ца, 
што ни је био оче ки ван ре зул тат. Ма њи је број здрав стве них рад ни ка ко ји не 
вје ру је, а нео д луч них је исти број у обје гру пе ис пи та ни ка.

Ре ла тив но ви сок про це нат (нат по ло ви чан) оних ко ји вје ру ју у обје 
гру пе се мо же при пи са ти оп штом по ра сти ре ли ги о зно сти ко ји се би ље жи 
у РС на кон осам де се тих го ди на. „Та ко ђе не сми је мо за бо ра ви ти да је дру-
штве но еко ном ска си ту а ци ја да нас у Ре пу бли ци Срп ској та ква да по го ду је 
раз во ју ре ли ги о зних осје ћа ња: не за по сле ност, си ро ма штво, по ли тич ка не-
ста бил ност, про мје на си сте ма ври јед но сти, као и но ва, ве ћа уло га цр кве и 
ње них зва нич ни ка у јав ном жи во ту.“ (Че кр ли ја, Тур ја ча нин, 2004: 112)

Ве ћа ре ли ги о зност здрав стве них рад ни ка у од но су на оп шту по пу ла-
ци ју се мо жда мо же до ве сти у ве зу са про фе си јом ко јом се ба ве и сва ко днев-
ним до га ђа ји ма ве за ним за тај по сао, па усли јед то га и са по ме ну том ком-
пен за ци о ном функ ци јом ре ли ги је.

Графикон 4
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Пи та ње 2: „Да ли се сла же те са из ре ком да Бог ли је чи, ље ка ри по
ма жу?“

Код овог пи та ња по сто ји зна чај на ста ти стич ка раз ли ка у од го во ри-
ма дви је гру пе. Ре зул та ти об ра де да тих од го во ра по ка зу ју да је нај ве ћи број 
здрав стве них рад ни ка нео д лу чан око овог пи та ња, чак 43,5% (37 ис пи та ни-
ка), док је број оних ко ји се сла жу са овом тврд њом 30,6% (26 ис пи та ни ка). 
Не што ви ше од јед не че твр ти не здрав стве них рад ни ка 25,9% (22 ис пи та ни-
ка) се сла же са овом из ре ком.

На су прот то ме ве ћи број ис пи та ни ка из кон трол не гру пе (ко ји вје ро-
ват но од го вор да ју из по зи ци је па ци јен та), 45,9% (39 ис пи та ни ка), вје ру је да 
Бог тај ко ји ли је чи, а ље ка ри су са мо ин стру мент ко ји по ма же. Ма њи је број 
оних ко ји се не сла жу са овом из ре ком 24.7% (21 ис пи та ник) и оних ко ји не 
зна ју 29,4% (25 ис пи та ни ка).

Ве ли ка нео д луч ност здрав стве них рад ни ка по овом пи та њу је у ко ре-
ла ци ји са њи хо вим ви со ким сте пе ном ре ли ги о зно сти. Оче ки ва но је би ло да 
се нај ве ћи број здрав стве них рад ни ка не сло жи са овом из ре ком. Раз лог за-
што се ба рем при бли жан број оних ко ји су се из ја сни ли као ре ли ги о зни ни-
је из ја снио и да вје ру је ка ко је Бог тај ко ји ли је чи, ле жи вје ро ват но упра во у 
бо ја зни да би се ти ме ома ло ва жи ла стру ка или по ка за ла не си гур ност у про-
фе си о нал но зна ње. (Гра фи кон 5)

Графикон 5
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Пи та ње 3: „Ко ли ко че сто при су ству је те мо ли тва ма/слу жба ма?“
Нај ве ћи број ис пи та ни ка у обје гру пе мо ли тва ма/слу жба ма при су-

ству је по не кад, здрав стве ни рад ни ци 77.6% (66 ис пи та ни ка), а не здрав стве-
ни рад ни ци 64.7% (55 ис пи та ни ка). 20% здрав стве них рад ни ка (17 ис пи та-
ни ка) ни је ни ка да при су ство ва ло мо ли тва ма/слу жба ма, а са мо 2,4% (2 ис пи-
та ни ка) мо ли тва ма/слу жба ма при су ству је ре дов но. Ме ђу кон трол ном гру-
пом, ве ћи је број оних ко ји ни ка да ни су при сут ни на мо ли тва ма, 27.1% (23 
ис пи та ни ка), али је ве ћи број и оних ко ји су ре дов но при сут ни на мо ли-
тва ма, 8.2% (7 ис пи та ни ка). Ов дје не по сто ји зна чај на ста ти стич ка раз ли ка 
у од го во ри ма, али по сма тра њем ре зул та та мо же мо за кљу чи ти да су здрав-
стве ни рад ни ци ма ње од оп ште по пу ла ци је скло ни крај но сти ма ка да је у пи-
та ње од ла зак на бо го слу же ња. Они, у нај ве ћем бро ју, не при да ју па жњу ре-
дов ним од ла сци ма на бо го слу же ња, али и у ма њој мје ри од би ја ју да од ла зе 
уоп ште. (Гра фи кон 6)

Пи та ње 4: „Да ли по сти те?“
Ин те ре сант но је ви дје ти да се знат но ве ћи број здрав стве них рад ни-

ка у од но су на кон трол ну гру пу из ја снио да по сти, али то и да ље ни је ве ли-
ки број ис пи та ни ка, од но сно знат но ма њи је број оних ко ји по сте не го оних 
ко ји су се из ја сни ли да вје ру ју у Бо га. Та ко 20.0% (17 ис пи та ни ка) здрав-
стве них рад ни ка по сти, у од но су на 9.4% (8 ис пи та ни ка) оп ште по пу ла ци-
је. У обје гру пе је нај ве ћи број оних ко ји по сте по не кад, 52.9% (45 ис пи та-

Графикон 6
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Графикон 7

ни ка) здрав стве них рад ни ка и 43.5% (37 ис пи та ни ка) ис пи та ни ка из оп ште 
по пу ла ци је. Ри јет ко по сти 17.6% (15 ис пи та ни ка) здрав стве них рад ни ка и 
20% (17 ис пи та ни ка) оп ште по пу ла ци је, док ни ка да не по сти 17.6% (15 ис-
пи та ни ка) здрав стве них рад ни ка и 27.1% (23 ис пи та ни ка) оп ште по пу ла ци-
је. Код овог пи та ња би ље жи мо по сто ја ње зна чај не ста ти стич ке раз ли ке у од-
го во ри ма. (Гра фи кон 7).

Пи та ње 5: „Ко ли ко че сто чи та те ре ли ги о зну ли те ра ту ру?“
По след ње пи та ње на ко јем смо упо ре ди ли од го во ре здрав стве них рад-

ни ка и оп ште по пу ла ци је је „Ко ли ко че сто чи та те ре ли ги о зну ли те ра ту ру?“. 
Пре ма до би је ним ре зул та ти ма, ре ла тив но ма ли број ис пи та ни ка у обје гру-
пе ре дов но чи та ре ли ги о зну ли те ра ту ру, 4.7% (4 ис пи та ни ка) за здрав стве-
не рад ни ке и 3.5% (3 ис пи та ни ка) за оп шту по пу ла ци ју. 35.3% (30 ис пи та-
ни ка) здрав стве них рад ни ка је не ко ли ко пу та чи та ло ре ли ги о зну ли те ра ту-
ру, у од но су на 25.9% (22 ис пи та ни ка) ме ђу оп штом по пу ла ци јом. Ре ли ги о-
зну ли те ра ту ру је са мо јед ном чи та ло 34.1% (29 ис пи та ни ка) здрав стве них 
рад ни ка и 25.9% (22 ис пи та ни ка) оп ште по пу ла ци је. Ви ше од јед не че твр ти-
не здрав стве них рад ни ка ни ка да ни је чи та ло ре ли ги о зну ли те ра ту ру, 25.9% 
(22 ис пи та ни ка), а го то во по ло ви на ис пи та ни ка из гру пе оп ште по пу ла ци је, 
44.7% (38 ис пи та ни ка) ни ка да ни је чи та ла ре ли ги о зну ли те ра ту ру. Иако не 
по сто ји зна чај на ста ти стич ка раз ли ка у од го во ри ма, из ре зул та та је уоч љи-
во да здрав стве ни рад ни ци ви ше не го оп шта по пу ла ци ја чи та ју ре ли ги о зну 
ли те ра ту ру. (Гра фи кон 8)
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Спо ред ни ре зул та ти ко је смо до би ли овим ис тра жи ва њем го во ре о то-
ме да, укуп но гле да но, же не ви ше вје ру ју али и упра жња ва ју вје ру. Та ко, у 
Бо га, вје ру је 72.5% же на у од но су на 69.8% му шка ра ца (Гра фи кон 9), ре-
дов но по сти 18.5% же на у од но су на 8.1% му шка ра ца (Гра фи кон 10), а мо-
ли тва ма ре дов но при су ству је 6.5% же на у од но су на 3.2% му шка ра ца, док 
мо ли тва ма ни ка да не при су ству је 18.5% же на и 32.3% му шка ра ца (Гра фи
кон 11).

Уоч љи во је, та ко ђе, да же не ви ше чи та ју ре ли ги о зну ли те ра ту ру (не-
ко ли ко пу та је чи та ло 36.1% же на, а че сто чи та 4.6% же на). 

Графикон 8

Графикон 9 Графикон 10 Графикон 11
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За кљу чак

Ка да укуп но по сма тра мо све ре зул та те ко је смо до би ли, без об зи ра на 
ста ти стич ке зна чај но сти, ла ко уоча ва мо да су здрав стве ни рад ни ци ви ше ре-
ли ги о зни, у од но су на кон трол ну гру пу не здрав стве них рад ни ка.

Ви ше здрав стве них рад ни ка вје ру је у Бо га, ви ше њих по вре ме но при-
су ству је мо ли тва ма/слу жба ма, ви ште их по сти и чи та ре ли ги о зну ли те ра ту-
ру. Јединo пи та ње код ко јег здрав стве ни рад ни ци ни су ис ка за ли ве ћу при-
вр же ност ре ли гиј ском увје ре њу од ис пи та ни ка кон трол не гру пе је шка кљи-
во пи та ње ве за но за оба вља ње њи хо ве дје лат но сти, пи та ње „Да ли се сла-
же те са из ре ком да Бог ли је чи, ље ка ри по ма жу?“. Ипак ва ља на по ме ну ти да 
здрав стве ни рад ни ци ни су на ве ли ни да се не сла жу са овом из ре ком (што је 
би ло оче ки ва но), већ се нај ве ћи број њих из ја снио са „не знам“.

Пи та ња ко ја оста ју отво ре на су „Шта је раз лог по ве ћа не ре ли ги о зно-
сти здрав стве них рад ни ка? „Да ли и у ко јој мје ри ба вље ње од ре ђе ном про-
фе си јом ути че на фор ми ра ње ре ли ги о зних ста во ва од ра слих љу ди, узи ма ју-
ћи у об зир да се про фе си о нал ним по слом по чи ње мо ба ви ти као већ од ра сли 
по је дин ци са фор ми ра ним жи вот ним ста во ви ма?“. На ова пи та ња не мо гу 
да ти си гур не од го во ре јер не знам шта је још ути ца ло на фор ми ра ње ре ли-
ги о зних ста во ва ис пи та ни ка?“. Тре ба узе ти у об зир и чи ње ни цу да се у Ре-
пу бли ци Срп ској по след њих го ди на (на кон из ла ска и ко му ни зма и гра ђан-
ског ра та ко ји је ути цао на учвр шћи ва ње ре ли гиј ској и на ци о нал ног иден ти-
те та) би ље жи по раст ре ли ги о зно сти и ути ца ја ре ли ги је на сва ко днев ни жи-
вот. С об зи ром да је ве ћи на ис пи та ни ка ста ро сти из ме ђу 20 и 30 го ди на, тре-
ба зна ти да они при па да ју ге не ра ци ја ма ко је су ба рем дио основ ног обра зо-
ва ња по ха ђа ле ча со ве вје ро на у ке. Осим све га на ве де ног, тре ба узе ти у об-
зир тврд ње ко је из но си Мал ком Ха мил тон у сво јој „Со ци о ло ги ји ре ли ги је“, 
да упр кос се ку ла ри за ци ји „оста је ви сок сте пен ре ли ги о зно сти по је ди на ца у 
мо дер ном дру штву“. (Пе тро вић, 2004: 120).
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THE RELIGIOSITY AMONGST HEALTHCARE WORKERS 
IN CITY OF BANJA LUKA

Summary

This work presents the results of a research project that aimed to resear
ch the religiosity of healthcare workers in the city of Banja Luka. Research was 
conducted on a total of 172 interviewed persons, divided into experimental (he
althcare workers) and control group (other profesions), and the tool for research 
was an interview form of a closed type. Research about degrees of religiosity and 
of belonging to determined professional groups is necessarily situated within the 
historical conflict between religious and scientific thought. This question awakes 
special interest when addressed towards professions that are connected to exact 
natural sciences and to scientific research, as medicine is. Based on the results of 
this research project, we notice that healthcare workers are more religious in re
lation to the control group of workers of different professions. More healthcare 
workers believe in God, more healthcare workers occasionally attend mass, more 
healthcare workers fast and read religious literature. The only one question in res
ponse to which healthcare workers did not express more devotion is a tricky que
stion connected to their practices at work.

Keywords: religion, religious, healthcare workers, research
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DRUŠTVENE VREDNOSTI I RELIGIJSKO 
OBRAZOVANJE MLADIH U USLOVIMA 

GLOBALIZACIJE
Rezime: 

Rad ana li zi ra su prot no sti ko je nam do no si 21. vek, či jem re ša va nju tre ba 
da do pri ne se obra zo va nje. U ta kvom sa vre me nom dru štvu ja vlja ju se: su prot nost 
iz me đu glo bal nog i lo kal nog, ko ja se ogle da u po tre bi bi ti gra đa nin sve ta i isto-
vre me no sa ču va ti na ci o nal ni iden ti tet; i su prot nost iz me đu uni ver zal nog i in di-
vi du al nog, ko ja se is po lja va u pri hva ta nju glo ba li za ci je sve ta i oču va nja lič nog 
iden ti te ta. Taj lič ni iden ti tet se sa sto ji u oču va nju kul tur nog iden ti te ta svog na ro-
da i po tre bi pri la go đa va nja no vom vre me nu, no vim od no si ma u glo bal nom dru-
štvu, u ko me se ja vlja po tre ba na sta ja nja je din stve nog kul tur nog pro stran stva i 
stva ra nje pla ne tar ne kul tu re. Re li gi ja kao deo du hov nog i kul tur nog na sle đa i 
uti ca jan či ni lac sa vre me nog dru štva vr ši uti caj na dru štve ne, kul tur ne, po li tič ke 
pro ce se, ali i na ži vot, shva ta nja i ak tiv nost lju di. So ci o lo ška te o ri ja ka že da ka-
da sla be oni dru štve ni fak to ri ko ji ima ju za da tak da odr ža va ju dru štve nu in te gra-
ci ju, on da se stva ra pro stor re li gi ji da ona po pu ni taj upra žnje ni pro stor i od i gra 
in te gra tiv nu ulo gu. Otu da je za ni mlji vo što re li gij ske vred no sti po sta ju zna ča jan 
seg ment u kor pu su plu ra li stič kih vred no sti ko je ka rak te ri šu sa vre me no dru štvo.

Ključ ne re či: glo ba li za ci ja, plu ra li stič ke vred no sti, re li gi ja, obra zo va nje 
i vas pi ta nje, ve ro na u ka.

Uvod

Sa so ci o lo škog sta no vi šta, dru štve no bi će čo ve ka for mi ra se uz po ro di cu, ši-
re i uže gru pe i kroz ško lo va nje. Po zna to je da se u dru štvu od vi ja de či ja per so na li-
za ci ja, so ci ja li za ci ja i akul tu ra ci ja (Vi da ko vić, 2010). Jer, ne ma lič no sti bez ljud skih 
od no sa, kao što ne ma dru štva bez dru štve ne sa rad nje, op šte kul tu re i tra di ci je (Vi da-
ko vić, 2008). For mi ra na lič nost re zul tat je mno go broj nih dru štve nih či ni la ca: po red 
ško le, tu su tra di ci ja, oko li na, je zik, sta le ži, na ci je, ver ske za jed ni ce. U so ci o lo ško bi-
će obra zo va nja ula ze: na ci o nal no, kul tur no, tra di ci o nal no, re li gij sko, mo ral no i po li-
tič ko obra zo va nje. Ukrat ko, ka že se da je raz vi jen čo vek sa mo ako je do bro vas pi tan.
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Sa vet Evro pe se za la že za ne go va nje raz li či to sti, sa rad nje i me đu sob nog 
uva ža va nja. Kroz svo ja zva nič na do ku men ta ovo te lo is ti če va žnost re li gi je za 
raz voj to le ran ci je i in ter kul tu ral no po ve zi va nje na ro da Evro pe, jer uva ža va nje 
evrop ske mul ti kon fe si o nal no sti mo že bi ti va žan fak tor in te gra tiv nih pro ce sa no-
ve Evro pe. Sto ga se po sled njih go di na, u kon tek stu pro je ka ta o in ter kul tu ral nom 
obra zo va nju, po seb na pa žnja usme ra va na re li gij sko obra zo va nje mla dih. Po sto je 
tri ele men ta ko ja, pre ma vi đe nju sa ve ta Evro pe, opre de lju ju in ter kul tu ral no obra-
zo va nje mla dih. To su:

1. Ulo ga i od go vor nost ško la
2. Isto ri ja i iden ti tet
3. Re li gi ja ili du hov na di men zi ja mul ti kul tu ral nih dru šta va (Da čić, pre ma 

Zu ko vić, 2007, 158).
Či nje ni ca je da sa vre me no obra zo va nje ima su štin sku ulo gu u dru štve nom 

i in di vi du al nom raz vo ju. Od re đu je se kao ap so lut ni raz voj ni pri o ri tet, kao skri ve-
na ri zni ca ljud skih mo guć no sti, naj va žni ji te melj bu duć no sti, a na ro či to se is ti če 
nje go va ulo ga u raz vo ju čo ve čan stva u prav cu mi ra, bla go sta nja, slo bo de i dru-
štve nih jed na ko sti i raz vo ju ukup nih po ten ci ja la po je din ca (Iva no vić, 1998, 130). 
Sto ga se je dan od va žni jih za da ta ka obra zo va nja sa sto ji u sa zna va nju i osve šći-
va nju po je di na ca o vla sti tim ko re ni ma, ko ji bi im kao re fe rent ne tač ke, omo gu-
ći le da de fi ni šu svo je me sto u sve tu, ali ih i po u či la da po štu ju dru ge i dru ga či-
je kul tu re. U tom po gle du ne ki od na stav nih pred me ta u ško la ma, kao što su isto-
ri ja, fi lo zo fi ja, so ci o lo gi ja, kao i ver ska na sta va, iz u zet no su zna čaj ni (Zu ko vić, 
2007, 187).

Po la ze ći od te kon sta to va ne va žno sti obra zo va nja kao raz voj nog fak to ra u 
sa vre me nom dru štvu, ko je sve vi še po sta je in for ma cij sko uče nje, po treb no je kri-
tič ki raz mo tri ti od nos glo ba li za ci je i uče nja, tač ni je po lo žaj obra zo va nja u sa vre-
me nom dru štvu. Evi dent no je da u pro ce su glo ba li za ci je, kap pra te ćoj po ja vi sa-
vre me nog dru štva, do la zi i do glo ba li za ci je kul tu re, go vo ri se čak i o na stan ku 
glo bal ne kul tu re, pa u tom sklo pu i o glo ba li za ci ji obra zo va nja, i na ne ki na čin 
uni fi ka ci ji obra zov nih si ste ma i sa dr ža ja.

S ob zi rom na zna čaj obra zo va nja za pri hva ta nje i raz vi ja nje dru štve nih si-
ste ma, dru štve nih opre de lje nja i dru štve nih vred no sti, po treb no je is tra ži ti i kri-
tič ki po ja sni ti ulo gu obra zo va nja u sa vre me nom dru štvu ka kvo je na še, kao i ulo-
gu re li gij skog obra zo va nja u oču va nju tra di ci o nal nih vred no sti jed nog na ro da u 
vre me ka da je ono ve o ma ugro že no pred na je zdom sa vre me nih ten den ci ja uni for-
mi sa no sti glo bal nog dru štva.

Su pro sta vlje nost na ci o nal nog i glo bal nog iden ti te ta u sa vre me nom dru štvu

Sa gle da va nje ak tu el nog sta nja u obra zo va nju i dru štvu da nas, upu ću je na 
pri mat čo ve ko ve ve re u oslo ba đa ju ću ulo gu obra zo va nja i oslo ba đa nje čo ve ka 
pu tem zna nja. Ak tu el ne pro me ne do no se bo gat stvo in for ma ci ja mo guć nost elek-
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tron ske ko mu ni ka ci je, pro mo ci ju vir tu el ne kul tu re, do mi na ci ju tr ži šnih pred no-
sti i tri jumf teh ni ke. To isto vre me no zna či pro me ne u na či nu raz mi šlja nja i po na-
ša nja, kao i bri žlji vo pre i spi ti va nje si ste ma vred no sti. Sva ka no va ge ne ra ci ja du-
žna je da iz no va raz mi šlja u če mu se sa sto ji smi sao i zna čaj pro me na u dru štvu i 
obra zo va nju, ka kvo obra zo va nje je ste i u kom prav cu tre ba usme ri ti nje gov raz-
voj da bi se uči ni lo što kva li tet ni jem i efi ka sni jim. Škol ski si stem obra zo va nja či-
ni osno vu ukup nog obra zo va nja čo ve ko vog. Zna nje i obra zo va nje ko je se sti če 
to kom ško lo va nja pre sta vlja kon cen tro va no is ku stvo pret hod nih ge ne ra ci ja, upo-
zna va nje sa nji ho vim do stig nu ći ma i ostva re nji ma.

Ne ospo ra va ju ći zna čaj dr ža ve za oču va nje na ci o nal nog, kul tur nog iden ti-
te ta i in te gri te ta, s ob zi rom na spe ci fič nost kul tu re i kul tur nog stva ra la štva, obra-
zo va nje je ne sa mo fak tor na ci o nal ne bez bed no sti, već i zna ča jan či ni lac raz vo ja 
na ci o nal nog kul tur nog iden ti te ta i in te gri te ta, po seb no u uslo vi ma glo ba li za ci je 
(Mar ko vić, 2001). Na ci je, u okvi ru iste ci vi li za ci je ima ju i ne ka za jed nič ka obe-
lež ja, ali ima ju i svo ja po seb na obe lež ja, tj. svo je po seb no sti ko je su re zul tat nji-
ho vog isto rij skog raz vo ja i ne kih fak to ra ko ji su uti ca li na taj raz voj. Raz li či tost 
kul tu ra je ve ran iz raz čo ve ka – stva ra o ca, ho mo sa pi en sa, a sva ki na rod ima pra-
vo da sa ču va i una pre di svo ju kul tu ru (Ma jor, 1991). Za to, adap ta ci ja glo bal nom 
po ret ku ne tre ba da se „svo di na me ha nič ko ko pi ra nje i po ni šta va nje vla sti tog in-
te gri te ta“ (Pe čuj lić, 2001).

U kon tek stu ova kvog pri stu pa tre ba raz mo tri ti i ulo gu obra zo va nja u oču-
va nju na ci o nal nog iden ti te ta u uslo vi ma glo ba li za ci je, uz uka zi va nje da 21. vek 
do no si su prot no sti či jem re ša va nju tre ba da do pri ne se obra zo va nje. Te su prot-
no sti su: su prot nost iz me đu glo bal nog i lo kal nog, ko ja se ogle da u po tre bi bi-
ti gra đa nin sve ta i isto vre me no sa ču va ti na ci o nal ni iden ti tet; su prot nost iz me đu 
uni ver zal nog i in di vi du al nog, ko ja se is po lja va u pri hva ta nju glo ba li za ci je sve-
ta i oču va nja lič nog iden ti te ta. Taj lič ni iden ti tet se sa sto ji u oču va nju kul tur nog 
iden ti te ta svog na ro da i po tre bi pri la go đa va nja no vom vre me nu, no vim od no si ma 
u glo bal nom dru štvu, uz oču va nje sop stve nih ko re na svog isto rij skog raz vit ka. 

Re ša va nju ovih su prot no sti obra zo va nje mo že do pri ne ti obra zov nim sa-
dr ža ji ma ko ji pru ža ju sa zna nja da je ljud ska za jed ni ca (glo ba li zo va no dru štvo) 
spek tar raz li či tih ver skih, na ci o nal nih, kul tur nih i eko nom skih za jed ni ca, ali da 
svi tre ba da ži ve ne jed ni po red dru gih, ne go za jed no, uz po što va nje po seb no sti 
sva ke od njih, nji ho vog kul tur nog iden ti te ta (Mar ko vić, 1999).

U ovoj no vo na sta loj si tu a ci ji obra zo va nje tre ba da do pri ne se ostva ri va nju 
pred u slo va za me đu na rod no raz u me va nje. To zna či da se ja vlja po tre ba za obra-
zo va nje me đu na rod nog usme re nja, ko je po svo joj su šti ni mo ra bi ti mul ti et nič ko, 
a to ne zna či i ne gi ra nje et nič ke kom po nen te u obra zov nim sa dr ža ji ma (Su zić, 
2001). „Mno go je va žni je gra di ti to le ran ci ju i et nič ko uva ža va nje, ne go po ku ša-
va ti ob no vi ti ne ku vr stu a-et nič kog pri stu pa“ (Ko ko vić, pre ma Vi da ko vić, 2009, 
244). Jer, obra zov ni ci lje vi se te me lje na kul tur nim vred no sti ma, ne sa mo kul tu re 
uop šte, već i po seb nih, na ci o nal nih kul tu ra „i obra zov na prak sa ni je ni šta dru go 
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ne go ostva ri va nje jed nog kon cep ta i sa dr ža ja kul tu re“ (Mo ren, pre ma Vi da ko vić, 
2009, 244). Kul tur ne ak tiv no sti for mi ra ju se pod uti ca jem kon kret nih dru štve no 
– isto rij skih uslo va, a uklju ču ju i psi ho lo ške, idej ne, teh nič ke i so ci jal ne ele men-
te. Na ve de ni ele men ti odr ža va ju so ci jal nu re al nost, a naj ja ča re al nost je je zik. 

Na ci o nal ni knji žev ni je zik kao fak tor na ci o nal nog iden ti te ta

Na ci o nal ni je zik na ko me se stva ra i raz vi ja na ci o nal na kul tu ra i ko lek tiv no 
pam će nje o po seb no sti, sa mo bit no sti i raz vo ju na ci je, neo p ho dan je fak tor oču-
va nja na ci o nal ne kul tu re kao bit nog i od re đu ju ćeg ele men ta na ci o nal nog iden ti-
te ta i za to mo ra na ći svo je me sto u obra zov nim sa dr ža ji ma. Na zna čaj je zi ka za 
oču va nje kul tur nog iden ti te ta na ro da, još na po čet ku Dru gog mi le ni ju ma uka zao 
je srp ski vel mo ža – Žu pan Ste van Ne ma nja, re či ma: „Bo lje ti je iz gu bi ti i naj ve-
ći grad svo je ze mlje, ne go i naj ne zna čaj ni ju ri ječ svog go vo ra“.(iz „Hi lan dar ske 
po ve lje Ste fa nu Ne ma nji“).

U ovom smi slu uz go vor i pi smo (ko ji pred sta vlja ju neo dvo ji vo je din stvo 
je zi ka kao sred stva ko mu ni ci ra nja i ko lek tiv nog pam će nja) obra zov ni sa dr ža ji 
tre ba da sa dr že sa zna nja o na ci o nal noj knji žev no sti i dru gom du hov nom stva ra la-
štvu na ro da. Kod Sr ba je, na pri mer, je zič kom re for mom ko ju je iz vr šio Vuk Ste-
fa no vić Ka ra džić na rod ni je zik pre tvo ren u knji žev ni. U da ljem to ku na ci o nal nih 
pro ce sa za jed nič ki je zik od i grao je ve o ma va žnu ulo gu u na ci o nal nom bu đe nju, 
od no sno u kon sti tu i sa nju na ci o nal ne sve sti. On je omo gu ćio raz voj dru gih ele-
me na ta za jed nič ke kul tu re ko ji po ste pe no po sta ju op šti: knji žev nost i dru gi ob li-
ci umet no sti, na u ka, obi ča ji i dru go. Ulo ga na ci o nal nih na u ka u pr vom re du isto-
ri je, fi lo lo gi je, et no lo gi je, je od po seb ne va žno sti ka ko u for mi ra nju ta ko i u odr-
ža va nju i ja ča nju na ci o nal ne sve sti. Te su na u ke naj pre ima le ulo gu da (ot kri ju) i 
ob ja šnja va ju na ci o nal nu pro šlost i na ci o nal no bi će kon kret nih et nič kih za jed ni-
ca. Ka sni je, kao i da nas, nji ho va je funk ci ja u re in ter pre ta ci ji pro šlo sti, na ci o nal-
ne sud bi ne, na ci o nal nog bi ća, što je po ve za no sa isto rij skim i si tu a ci o nim uslo vi-
ma. Na ci o nal na svest je ima la va žnu ulo gu u pro ce su kon sti tu i sa nja na ci ja i stva-
ra nju sa vre me nih na ci o nal nih dr ža va. U mo der nim dru štvi ma, svest o je din stvu 
na ci je je ve o ma va žan či ni lac ko ji se su prot sta vlja ose ća ju is ko re nje no sti i ne iz-
ve sno sti čo ve ka. Pri to me je od po seb nog zna ča ja svest o za jed nič koj na ci o nal noj 
pro šlo sti ko ja pri pad ni ci ma kon kret ne na ci je olak ša va su o ča va nje sa ne iz ve sno-
sti ma mo der nog dru štva i dru štve nog raz vo ja. Ovi zah te vi do bi ja ju u ak tu el no-
sti po seb no u uslo vi ma glo ba li za ci je i in for ma ti za ci je dru štva, ka da po sto ji ten-
den ci ja po ti ski va nja na ci o nal nih je zi ka od stra ne en gle skog je zi ka, pod iz go vo-
rom uspe šni jeg ši re nja in for ma tič ke pi sme no sti. Upo tre ba en gle skog je zi ka (kao 
i dru gih svet skih je zi ka) tre ba da bu de pri hva će na ra di upo zna va nja sa kul tur nim 
do stig nu ći ma dru gih, ali ne i kao po vod i iz go vor za za po sta vlja nje i na pu šta nje 
svog je zi ka kao bit nog ele men ta svo je kul tur ne sa mo bit no sti (Vi da ko vić, 2009.).
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Po red je zi ka i na ci o nal ne knji žev no sti, obra zov ni sa dr ža ji tre ba da sa dr-
že i sa zna nja o na stan ku i isto rij skom raz vo ju na ci je, o nje noj sa mo bit no sti i nje-
nom do pri no su ci vi li za ci ji ko joj pri pa da. Jer, kul tu ra je i ži vot na sna ga i pro iz-
vod čo ve ka či ji je cilj olak ša nje, pro du že nje i na pre dak ljud ske vr ste u ko me se 
čo vek ostva ru je kao slo bod no i stva ra lač ko bi će. Ali ona ob u hva ta i pre no še nje 
već stvo re nih vred no sti, pa se u tom smi slu kul tu ra mo že shva ti ti kao eko nom-
ska, so ci jal na i ide o lo ška stvar nost i po ve za ti sa dru gim so ci jal nim vred no sti ma 
(Mo ren, 1979).

U ovom kon tek stu tre ba raz ma tra ti i od nos pre ma na ci o nal noj isto ri ji i nje-
noj tra di ci ji. Jer, tra di ci ja pred sta vlja skup vred no sti, ide ja, nor mi, obi ča ja ko ji 
su sa dr ža ni u „isto rij skom pam će nju“, kul tur nom iden ti te tu, ne sa mo po je di na ca, 
već i gru pa, na ro da i na ci ja, a pre no si se pi sme no ili usme no s ge ne ra ci je na ge-
ne ra ci ju. Zna nje i ve šti ne su se od u vek pre no si le sa ge ne ra ci je na ge ne ra ci ju, pri 
če mu je bit no na po me nu ti da je ten den ci ja oču va nja i una pre đe nja jed nom ste če-
nih zna nja kao i stva ra nja no vih, od u vek pre sta vlja la sa stav ni deo pro ce sa obra-
zo va nja.

Zna čaj re li gi je u for mi ra nju na ci o nal nog ka rak te ra

Re li gi o zni či ni lac ta ko đe mo že bi ti vi še ili ma nje zna ča jan u kon sti tu i sa-
nju na ci je, što za vi si od kon kret nog dru štve nog am bi jen ta, vr ste re li gij ske dok tri-
ne, nje nog uti ca ja na po pu la ci ju kao i ste pe na re li gi o zno sti na ro da. Ni He gel ne 
za ne ma ru je ovaj fak tor, a pred stav ni ci ita li jan ske ško le na ci je ga is ti ču kao do mi-
nan tan. I na pri me ru for mi ra nja srp ske na ci je ne mo že se za o bi ći uti caj re li gi je i 
re li gij sko-kul tur ne sve sti u ob li ku sve to sav ske tra di ci je. Sa dru ge stra ne, po sto je 
dru štva gde uti caj re li gi je ni je igrao zna čaj nu ulo gu u ovim pro ce si ma, što pr ven-
stve no za vi si od so ci jal nih uslo va.

Ve li ki li ko vi na šeg na ro da, ko je isto ri ja be le ži, po ka zu ju ja sno pri ro du na-
po ra ka or ga ni zo va nju na šeg du hov nog ži vo ta. Stre mlje nje ka du hov no sti pod ne-
pre sta nom bor bom, pu nom i pre pu nom žr tvo va nja, to ustva ri či ni naš isto rij ski 
ži vot. Sve ti Sa va, uči telj i vo đa du hov ne Ne ma njić ke Sr bi je, šta je dru go ako ni-
je ute me lje ni na por za du hov nim ži vo tom. To je bi la ne pre sta na bri ga i mi si ja je-
van đel ska i na ci o nal na. Sve ti Sa va, ko ji po na rod nom pre da nju sve zna, ostao je 
uči te ljem i uzo rom svim pro svet nim rad ni ci ma, sve šten stvu, dr žav ni ci ma, eko no-
mi sti ma i svi ma dru gi ma u ro du srp skom. On je bal kan ski, slo ven ski uči telj ko ji 
je sti zao svu da, stal no mi sle ći na du hov ni ži vot, knji gu i pro sve tu, te pr ve osno-
ve ži vo ta na ci je. Ovaj osni vač Srp skog Pra vo sla vlja tj. Sve to sa vlja, upr kos raz li-
či to sti ma epo ha, uve re nja, cr ka va, ver skih i ide o lo ških pri pad no sti, no sio je u se-
bi ve li ku mi sao: oslo bo đe nje du ha, pri pre ma nje du hov no sti i du hov nog te re na na 
ko me će iz gra di ti svo ju na ci ju.

Zbog to ga su re li gi ja, eti ka, mo ral i kul tu ra naj va žni ji i cen tral ni in te re si 
za pro spe ri tet na še kul tu re, pa se za to ne bi sme li iz o sta vi ti iz obra zov nog si ste-
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ma. Na še pret hod ne ge ne ra ci je ima le su do sta ma glo vi tu si tu a ci ju, bez po zi tiv ne 
du hov ne at mos fe re. Tu ma glo vi tu si tu a ci ju stvo ri li su ra ci o na li sti ko ji ni su pri-
hva ti li ve ru gde um vi še ni je mo gao sti ći. Sve se to da nas mo ra sta vi ti pod jed nu 
ozbilj nu ana li zu i upo re di ti sa shva ta nji ma sve op šte kul tu re du hov ne vred no sti. 
Ozbilj no se mo ra mo po za ba vi ti pre da va nji ma iz ra znih na uč nih di sci pli na, ana li-
zom vas pit nog zna ča ja, na ro či to kod na še sred njo škol ske omla di ne pa i onih ko ji 
su na stu di ja ma. Tu se mo ra ući u srž omla din skog pro ble ma, u mo ral nu osno vu 
tog naj va žni jeg pi ta nja. Na ša bu duć nost za vi si od vas pi ta nja i obra zo va nja u hra-
mu ra đa nja, u hra mu osve će nja i u hra mu pro sve će nja. Pre ma to me, sva ko uka zi-
va nje na pu te ve na ko ji ma mla di mo gu stre mi ti ka po zi tiv nom, du hov nom, kul-
tur nom, na uč nom, pro svet nom i dru gim zva nji ma, za nas će bi ti dra go ce no. Od 
to ga će za vi si ti de lat nost na šeg ce lo kup nog op sta ja nja i uvr šte nja u dru ge du hov-
ne i kul tur ne za jed ni ce. 

Zna ča jan in di ka tor re vi ta li za ci je re li gi je u no vo na sta lim po sta te i stič kim 
so ci jal nim okol no sti ma je i uvo đe nje ve ro na u ke u ško le. Za to je, u glo bal noj ana-
li zi od no sa po je din ca ili so ci jal nih gru pa pre ma re li gi ji, sva ka ko zna čaj no usta-
no vi ti nji ho ve oce ne pri hva ta nja ili ne pri hva ta nja pra vo slav ne ve ro na u ke kao na-
stav nog pred me ta u re dov nom obra zo va nju de ce.

Iako je ve ro na u ka u osnov ne ško le Re pu bli ke Sr bi je uve de na još 2001. go-
di ne (kao od raz po volj ni jeg po lo ža ja re li gi je u dru štvu) još uvek se vo de ras pra-
ve da li i ka kva ve ro na u ka tre ba u ško li: kon fe si o nal na ili ne kon fe si o nal na. U pr-
vom slu ča ju ra di se o ve ro na u ci u ko joj su svi uče ni ci i na stav nik – ve ro u či telj, 
iste kon fe si o nal no sti; gde su pro gra mi edu ka ci je i udž be ni ci pi sa ni u skla du sa 
tom kon fe si jom i gde je re a li za ci ja na sta ve pod nad zo rom te kon fe si o nal no sti. U 
dru gom slu ča ju se ra di o ne kon fe si o nal noj ve ro na u ci za uče ni ke raz li či tih kon fe-
si o nal no sti, gde se iz u ča va isto ri ja re li gi je ili kul tu ra re li gi je, što zna či da ni je pod 
nad zo rom ni jed ne kon fe si o nal no sti ne go ne kog me đu kon fe si o nal nog te la. Do sa-
da šnja is ku stva u Re pu bli ci Srp skoj, gde je ve ro na u ka uvr šte na u na stav ni pro-
gram još 1992. go di ne, po ka zu ju da se još uvek ras pra vlja o efek ti ma ve ro na u ke 
u osnov noj ško li, a oce ne se kre ću od apo lo ge ti ke do ospo ra va nja.

U po sto je ćem na stav nom pla nu i pro gra mu, (na stav ni plan i pro gram za 
osnov nu ško lu) za da tak pra vo slav ne ve ro na u ke je ste uvo đe nje uče ni ka u oblast 
du hov nog ver skog ži vo ta čo ve ka sa po seb nim osvr tom na Pra vo slav nu hri šćan-
sku ve ru ko joj pri pa da. Za to je po treb no po ste pe no ali usme re no i ši ro ko in for mi-
sa nje ne sa mo iz obla sti bo go slov skih na u ka (Sv. pi sma, Bi blij ske isto ri je, Ka ti-
hi zi sa, Dog ma ti ke, Mo ral nog bo go slo vlja, Pa tro lo gi je, Li tur gi je, Cr kve nog pra-
va i dr.) ne go i dru štve nih i pri rod nih na u ka ko je u to me po ma žu (Slu žbe ni gla-
snik RS, 46/2001). 

Re li gi ja ni je sa mo sa zna nje Bo ga ni ti sa mo po bo žnost, ona so bom ob u-
hva ta sve va žni je stra ne čo ve ko vog du hov nog ži vo ta. Ona sa dr ži na gon za sa zna-
njem pra ve isti ne, iz ra ža va že lju za več nim pro du že njem ljud skog bi ća. No si te-
žnju sa sa vr še nom i ide al nom prav dom, skla dom i har mo ni jom od no sa. Ona re ša-
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va pi ta nje o pri ro di ljud ske du še, o smi slu i ci lju ži vo ta, o čo ve ku i nje go voj ve ri 
u du hov ne vred no sti, u ide a le, u po be du do bra nad zlom i pri o ri tet du ha nad ma-
te ri jom. Ona je di na re ša va i od go va ra na pi ta nje: ot ku da je čo vek do šao u ovaj 
svet, za što je ov de, i ku da ide odav de? Ti me se ona gra ni či sa fi lo zo fi jom, eti kom, 
umet no šću. Ob u hva ta u se bi ele men te svih tih iz ra ža ja ljud skog du ha. Njen ve li-
ki uti caj je i u to me što po di že i pri bli ža va čo ve ka vi šim ide a li ma i po ka zu je put 
nji ho vog ostva re nja ak tiv nom sna gom unu tra šnjih du šev nih si la, ko je ona po bu-
đu je i pod sti če svo jom su bjek tiv nom stra nom, ob u hva ta niz volj nih rad nji i opre-
de lju je ak tiv ni od nos čo ve ka pre ma naj vi šem pred me tu re li gi o znih sa zna nja, pre-
ma Bo gu. Kao do ži vlje no ose ća nje, ona se ma ni fe stu je kroz ži vot i de la, is pu nja-
va lič ni du hov ni mo ral, kao ube đe nje ona je ve o ma zna ča jan fak tor ko ji od re đu-
je na še mo ral no dr ža nje.

Sa mo re li gi ja i re li gi jom pro že ta eti ka, ob u zi ma i po kre će pu nom sna gom 
ljud sku du šu, ona je od ve li kog zna ča ja za for mi ra nje du šev nog ži vo ta uop šte, i 
po seb nog zna ča ja za obra zo va nje i utvr đi va nje ka rak te ra. Dej stvu je od re đe no šću 
svo jih na če la, a ka rak ter se sa sto ji u ap so lut noj od luč no sti pra va ca vo lje. Otu da je 
ka rak ter sam po se bi va žan za isti nu re li gi je tj. hri šćan stva, svo jim naj du bljim ži-
vot nim že lja ma. Obra zo va ti ka rak ter zna či po ve za ti vre me sa več no šću, pro men-
lji vo sa ne pro men lji vim (Mi lin, 2001). Pra vo obra zo va nje ka rak te ra je ste tri jumf 
ap so lut nog nad re la tiv nim, ka te go rič kog nad hi po te tič kim.

To sve do če i mi sli o ci ko ji ni su mno go ve ro va li, ali su za gle da li u unu tra-
šnju su šti nu i taj nu ljud skog du ha. Ne mač ki fi lo zof Kant, ko ji je po ku šao da obo-
ri sve do ka ze o po sto ja nju bi ća Bo ži jeg, a ti me da obo ri po tre bu re li gi je re kao je: 
„Zve zda no ne bo na dam nom i mo ral ni za kon u me ni, sve do či mi da po sto ji Bog“. 
Ta ko će i Ge te re ći: „Ma ka ko na pre do va la mo der na kul tu ra, ma kar se pri rod ne 
na u ke sve vi še ši ri le i pro du blji va le, i ka ko mu dra go na pre do vao čo ve či ji duh, 
ne će se di ći na uz vi še nost i mo ral nu kul tu ru Hri šćan stva, ko jom ona si ja i sve tli u 
Je van đe lji ma“ (Mi tro po lit Da bro bo san ski Ni ko laj, pre ma Vi da ko vić, 2009, 248).

Ovim mi sli o ci ma pri dru žu je se i Njutn, ko ji ka da bi god po me nuo ime Bo-
ži je, ski dao ka pu i po kla njao se Bo gu do ze mlje.

Re li gij sko na sto ja nje, po seb no hri šćan ske mo ral ne isti ne, de lu je na ka rak-
ter i ti me što pro či šću je čo ve ka od ego i zma i ma te ri ja li stič kih sklo no sti. Pod nji-
ho vim uti ca jem ot pa da ono što je gru bo i su ro vo u du ši. Re li gi o zna uve re nja od 
čo ve ka zah te va ju du blji i ši ri od nos, ne go umet nost i na u ka. Nje no je dej stvo u 
pod ruč ju mo ra la sa dr žaj ni je. Vajt ka že: „Sta vlja nje jed no stav nim re li gij skim ide-
ja ma mo že te le sno i du šev no si ro ma šno ga vi še unu tra šnje po di ći, ne go što to mo-
že uči ni ti bla go umet no sti i na u ke kod čo ve ka bo ga ta u na po nu nje go vog ži vo ta“. 
Otu da je i bez bo žni Šo pen ha u er re kao: „Ka da Bo ga ne bi bi lo, tre ba lo bi Ga iz-
mi sli ti, jer je On do bra uzda za na rod“.

Ne tre ba du bo ko za la zi ti u ovu pro ble ma ti ku da bi se uvi de la po ja va kri ze 
ve re i mo ra la. Sve do ci smo da u toj kri zi naj vi še stra da ju mla da po ko le nja. Oni 
tra že smi sao i ci lje ve ži vo ta, ali osta ju ne za do volj ni i pra zni zbog si ro ma štva du-
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hom i pra zni ne me đu sta ri ji ma i od go vor ni ji ma. Zbog to ga ve li ki broj mla dih pa-
da u raz o ča re nje i bez na đe. Mno gi me đu nji ma be že od ži vo ta gu be ći se u opi ju-
mu, nar ko ma ni ji, opi ja nju, raz vra tu pa čak i u sa mo u bi stvi ma. O na šim mla dim 
ge ne ra ci ja ma u ovom vre me nu vla di ka Ni ko laj je re kao: „Do la zi vre me ka da će 
mla di u 16. go di ni sa zna va ti za se be, u 17. po ri ca ti pro šlost, u 18. po ri ca ti bu duć-
nost, u 19. po ri ca ti sa da šnjost a u 20. go di ni si ti ži vo ta vr ši ti sa mo u bi stva“. (Epi-
skop Ni ko laj, 2001.).

Re li gi ja kao deo du hov nog i kul tur nog na sle đa i uti ca jan či ni lac sa vre-
me nog dru štva vr ši uti caj na dru štve ne, kul tur ne, po li tič ke pro ce se, ali i na ži-
vot, shva ta nja i ak tiv nost lju di. So ci o lo ška te o ri ja ka že da ka da sla be oni dru štve-
ni fak to ri ko ji ima ju za da tak da odr ža va ju dru štve nu in te gra ci ju, on da se stva ra 
pro stor re li gi ji da ona po pu ni taj upra žnje ni pro stor i od i gra in te re gra tiv nu ulo gu 
(Da čić, pre ma Zu ko vić, 2009, 183). Otu da je ra zu mlji vo što re li gij ske vred no sti 
po sta ju zna ča jan seg ment u kor pu su plu ra li stič kih vred no sti ko je ka rak te ri šu sa-
vre me no dru štvo (Zu ko vić, 2009, 183) .

Ov de tre ba na gla si ti da za pro ces re li gij skog obra zo va nja, po sma tra nog u 
kon tek stu in ter kul tu ral nog obra zo va nja, ni su od go vor ne sa mo ško le. Ovaj pro-
ces zah te va us po sta vlja nje i raz voj od no sa u svim osta lim pod ruč ji ma obra zo va-
nja, ali i mno go ši re. Po red po ro di ce i ško le, zna ča jan do pri nos ostva re nju ovo-
ga ci lja mo gu i tre ba da pru že i ver ske za jed ni ce ko je u ve li koj me ri mo gu do pri-
ne ti da se shva ti su šti na i zna čaj re li gij ske ili du hov ne di men zi je u in ter kul tu ral-
nom obra zo va nju.

Za to je du žnost ško le, ro di te lja i svih vas pit nih či ni la ca da uči ne sve što 
mo gu uči ni ti na mo ral nom ozdra vlje nju, ko je se tre ba spro ve sti u okvi ru obra-
zov nog si ste ma u na šim ško la ma. Nas pre vas hod no in te re su je uti caj glo ba li za ci-
je na obra zo va nje i uče nje, iako uvi đa mo da je taj pro ces te sno po ve zan sa eko-
nom skim i dru štve no-po li tič kim kre ta nji ma. Glo ba li za ci ja pre sta vlja nov iza zov 
za obra zo va nje i uče nje, pa je po treb no ta kav iza zov pod vr ći te o rij sko-kri tič kim 
ana li za ma i na sto ja ti da se uvi de nje go ve po zi tiv ne i ne ga tiv ne stra ne. Sva ko za-
ne ma ri va nje, sva ko ig no ri sa nje ne bi bi lo de lo tvor no.

Ulo ga re li gi je u obra zov nom si ste mu

Re dak je si stem ško lo va nja u ko jem je for mal no is ku stvo deč jeg uče nja 
osta lo pot pu no ne mo ka da je reč o re li gi ji i nje nim vred no sti ma. Ka ko Zu ko vić 
(2007) u svo jim is tra ži va nji ma na vo di: „…ve ći na ze ma lja do ži vlja va po rast plu-
ra li te ta u ve ro va nji ma, vred no sti ma i sti lo vi ma ži vo ta me đu sta nov ni štvom. Po ja-
ča ni plu ra li zam u dru štvu ini ci ra dru ga či je gla so ve u obra zov noj po li ti ci, ko ji po-
zi va ju na du blje raz mi šlja nje o po ve za no sti re li gi je i obra zo va nja. De lors (1996) 
upu ću je na ten zi ju iz me đu ma te ri jal nog i du hov nog i is ti če da je za da tak obra zo-
va nja da pod stak ne sva ko ga u skla du sa nji ho vim tra di ci ja ma i uve re nji ma, a oda-
ju ći pu no po što va nje plu ra li zmu, da iz dig ne svoj um i duh na ni vo uni ver zal nog. 
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Ta kav stav ide u sme ru po ve ća nja to le ran ci je pu tem obra zo va nja. U tom smi slu 
re li gij sko obra zo va nja tre ba da do pri ne se ši re nju uče ni ko vog po gle da na svet i da 
kroz in ter pre ta tiv ni pro ces od stra ne uče ni ka i na stav ni ka u re li gij skom obra zo-
va nju stvo ri osno ve za raz vi ja nje to le ran ci je. Pri to me, vi še pa žnje tre ba po sve ti ti 
raz u me va nju unu tra šnjeg, du hov nog raz vo ja de ce i nje go vog po ve zi va nja sa re li-
gi jom i obra zo va njem“ (Zu ko vić, 2007, 188).

Skup šti na Ve ća Evro pe u svo joj „Pre po ru ci o re li gi ji i de mo kra ti ji“ is ti če 
da je obra zo va nje ključ ni na čin za bor bu pro tiv ne zna nja i ste re o ti pa i da bi, sto-
ga, na stav ni pla no vi i pro gra mi mo ra li bi ti re vi di ra ni ta ko da pro mo vi šu bo lje raz-
u me va nje raz li či tih re li gi ja. Sa dr žaj ove Pre po ru ke uka zu je na či nje ni cu da re li-
gij sko obra zo va nje pru ža ko ri sne in for ma ci je i na taj na čin po ma že de ci ne sa mo 
da raz u me ju sa vre me no plu ra li stič ko, mul ti kul tu ral no i mul ti kon fe si o nal no dru-
štvo, već i da u nje mu ži ve za jed no sa dru gi ma. Sto ga, Ve će Evro pe pre po ru ču je 
da u onim dr ža va ma gde po sto ji je dan ili vi še ob li ka kon fe si o nal nog re li gij skog 
obra zo va nja u ško la ma, uče nje o re li gi ja ma bu de po nu đe no kao al ter na tiv ni škol-
ski pred met (Ko de lja, Bas sler, 2004).

Ve će Evro pe po seb no na gla ša va pro mo ci ju re li gi je kroz:
1. Uče nje o re li gi ja ma kroz niz vred no sti pre ma ko ji ma mla di lju di mo ra ju 

raz vi ti raz li čit pri stup unu tar okvi ra obra zo va nja o eti ci i de mo krat skom dru štvu. 
2. Pro mo ci ji uče nja kom pa ra tiv ne isto ri je raz li či tih re li gi ja u ško la ma, s 

na gla skom na nji ho vo po re klo, slič no sti u ne kim nji ho vim vred no sti ma i raz li či-
tost nji ho vih obi ča ja, tra di ci ja, pra zni ka, itd. 

3. Pod sti ca nje uče nja isto ri je i fi lo zo fi je re li gi ja i is tra ži va nje ovih te ma, 
pa ra lel no sa te o lo škim stu di ji ma. 

4. Sa rad nja sa re li gij skim obra zov nim in sti tu ci ja ma u svr hu uvo đe nja ili 
po ja ča va nja aspe ka ta u svo jim pla no vi ma i pro gra mi ma ko ji se od no se na ljud-
ska pra va, isto ri ju, fi lo zo fi ju i na u ku. 

5. Iz be ga va nje (u slu ča ju dje ce) bi lo ka kvog kon flik ta iz me đu, od stra ne 
dr ža ve pro mo vi sa nog, obra zo va nja o re li gi ji i ve re po ro di ca, ka ko bi se po što-
va la slo bod na od lu ka po ro di ca u ovom ve o ma ose tlji vom pi ta nju (Ko de lja, Bas-
sler, 2004).

Ta ko đe, ka ko is ti ču Ku bu rić i Zu ko vić (2010) uspe šna ver ska na sta va zah-
te va i što plod ni ju me đu pred met nu ko re la ci ju s ci lje vi ma i sa dr ža ji ma dru gih na-
stav nih pred me ta, po štu ju ći na če lo ce lo vi tog raz vo ja uče ni ka, a u skla du s in ter-
kul tu ral nim pri stu pom re li gij skom vas pi ta nju i obra zo va nju (Ku bu rić, Zu ko vić, 
2010, 84).

Škol ska ve ro na u ka je usme re na na ce lo vi ti raz voj lič no sti i po sre du je kul-
tu ru ko ja je otvo re na za re li gi o znu di men zi ju ži vo ta. Sto ga, ovaj na stav ni pred-
met u ško la ma ima vred nost ili va žnost za lič ni raz voj ali i za raz u me va nje stvar-
no sti ko ja nas okru žu je. Je ro tić (2005) is ti če da „…ne po sto ji čo vek ko ji se ni-
ka da u to ku ži vo ta, u mla da lač kom do bu na ro či to, ni je upi tao bar jed nom ili vi-
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še pu ta iskre no: ko sam, oda kle sam, ku da idem.“ Tra že nje smi sla ži vo ta pred sta-
vlja nor ma lan i zdrav te melj čo ve ko vog ži vo ta i na ro či to je iz ra žen u ado le scent-
nom do bu. Po la ze ći od to ga da ve ra ima za štit nič ku funk ci ju u ži vo tu čo ve ka, Je-
ro tić na po mi nje da je „te ško od re ći po zi ti van uči nak pra vil nog re li gi o znog vas pi-
ta nja de ce i ado le sce na ta na bu duć nost na ro da, nje go ve ne sa mo eko nom ske, već 
i mo ral ne od no sno etič ke sta bil no sti. U tom smi slu, ve ro na u ka u ško li tre ba da 
po mog ne mla di ma da upo zna ju sa mi se be i svoj vla sti ti unu tra šnji ži vot i da im 
po nu di ta kvu vi zi ju ži vo ta ko ja sa dr ži vi sok mo ral ni ni vo i pod sti če raz voj zre lo-
sti (Zu ko vić, 2007, 190). 

Ve ro na u ka bi po seb no tre ba la da pru ži do pri nos u sred njim ško la ma, ako se 
ima u vi du da je uče ni ci ma kod ko jih je u ovom uz ra stu iz u zet no iz ra že na po tre ba 
tra ga nja za sop stve nim iden ti te tom i smi slom ži vo ta, po treb no po nu di ti ta kve sa-
dr ža je ko ji bi omo gu ći li da kroz to le ran ci ju i raz me nu is ku stva sa dru gim kul tu ra-
ma i ve ro i spo ve sti ma pra vil no iz gra de vla sti ti iden ti tet. Či nje ni ca je da u pro gra mi-
ma ver ske na sta ve svih ver skih za jed ni ca ne po sto ji do vo ljan broj na stav nih je di ni-
ca po sve će nih dru gim ver skim za jed ni ca ma. Zna čaj nu pa žnju u tom smi slu tre ba-
lo bi po sve ti ti i re li gij skom obra zo va nju pro svet nih rad ni ka, ta ko što bi se kroz or-
ga ni zo va ne se mi na re upo zna li sa sop stve nom re li gij skom tra di ci jom, bez ob zi ra da 
li su ver ni ci ili ne, kao i sa uče nji ma i po re klom dru gih re li gi ja (Da čić, 2005, 240).

Za klju čak

Na sta va i vas pi ta nje uvek idu za jed no i jed no bez dru go ga ne mo gu u ško-
lu. I jed no i dru go je du žnost sta ri jih pre ma mla đi ma. Za to je po jam o du žno sti 
naj u zvi še ni ji po jam do ko ga je do sti gla ljud ska svest kul tur nog čo ve ka. Od svih 
mo gu ćih čo ve ko vih du žno sti naj u zvi še ni ja i naj op šir ni ja je du žnost na stav ni ka i 
vas pi ta ča. Nji hov po sao je da se kod de ce po sta ve naj pre kao ro di te lji pa tek on-
da kao uči te lji i vas pi ta či. Ovim na či nom se stva ra ju lju di tj. mla da bi ća od du-
ha, te la i sve sti. Ta kvo bi će će se raz vi ti ako ga pra vil no obra zu je mo i vas pi ta va-
mo pre ma na ci o nal noj isto ri ji i nje noj tra di ci ji. Na ci o nal no obra zo va nje se is po-
lja va i ogle da u na či nu po na ša nja i na či nu ži vo ta sva ke na ci je, a pre no si se s ko le-
na na ko le no. Ono ob u hva ta ele men te so ci jal nog i kul tur nog na sle đa i pred sta vlja 
osno vu op stan ka sva kog, pa i na ci o nal nog in den ti te ta. Za to, obra zov ni sa dr ža ji u 
na šim na stav nim pla no vi ma tre ba da pru že sa zna nje o na stan ku i raz vo ju na ci je, 
nje noj kul tu ri i tra di ci ji, nje noj sa mo bit no sti, ali i nje nom do pri no su raz vo ju ci vi-
li za ci je ko joj pri pa da. Od su stvo ovih sa dr ža ja iz obra zov nih pro gra ma do vo di do 
sla blje nja na ci o nal ne sve sti, sve sti o pri pad no sti na ci ji, a to zna či i sla blje nju sve-
sti o sa mo bit no sti pri pad ni ka na ci je. To da lje mo že do ve sti do uni fi ka ci je kul tu ra, 
što se ne mo že sma tra ti ci vi li za cij skim pro gre som, jer se bo gat stvo ljud skog dru-
štva ne sa sto ji u nje go voj kul tur noj uni form no sti, već u kul tur noj ra zno vr sno sti. 

Uka zi va nje na po tre bu za šti te i oču va nja iden ti te ta, kao osno ve na ci o nal-
nog iden ti te ta i ulo ge obra zo va nja u za do vo lja va nju ove po tre be u uslo vi ma glo-
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ba li za ci je, ne tre ba shva ti ti kao ospo ra va nje po tre ba za upo zna va njem dru gih kul-
tu ra i ko ri šće nje nji ho vih te ko vi na. Za šti ta spe ci fič no sti kul tu re ne zna či od su-
stvo eva lu a ci je ili pri la go đa va nja di na mi ci kul tu re „pla ne tar nog sve ta“, ne go na-
pro tiv za šti tu sop stve ne kul tu re. Zna či, pre u zi ma nje tu đih i uni ver zal nih kul tur-
nih tvo re vi na tre ba da se od vi ja uz oču va nje vla sti te kul tu re, nje ne spe ci fič no sti 
i nje nog iden ti te ta.

Re li gi ja kao deo du hov nog i kul tur nog na sle đa i uti ca jan či ni lac sa vre me-
nog dru štva vr ši uti caj na dru štve ne, kul tur ne, po li tič ke pro ce se, ali i na ži vot, 
shva ta nja i ak tiv nost lju di. So ci o lo ška te o ri ja ka že da ka da sla be oni dru štve ni 
fak to ri ko ji ima ju za da tak da odr ža va ju dru štve nu in te gra ci ju, on da se stva ra pro-
stor re li gi ji da ona po pu ni taj upra žnje ni pro stor i od i gra in te gra tiv nu ulo gu. (Da-
čić, 2005) Otu da je za ni mlji vo što re li gij ske vred no sti po sta ju zna ča jan seg ment 
u kor pu stu plu ra li stič kih vred no sti ko je ka rak te ri šu sa vre me no dru štvo.

Iz sve ga na ve de nog se mo že iz ve sti za klju čak o va žno sti pra vil nog ver-
skog obra zo va nja, obra zo va nju ko je bi se, ume sto da dik ti ra na čin de lo va nja po-
je di na ca ili dru štva, po ku ša lo usa gla si ti sa pro men lji vim uslo vi ma oko li ne tog 
istog po je din ca ili dru štva u ce li ni. S ob zi rom da efekt no re li gij sko obra zo va nje 
mo že ima ti ši rok do pri nos ka ko u raz vit ku po je di nač nih kul tu ra, ta ko i na in ter-
kul tu ral nom ni vou, ova nje go va ulo ga se ne sme za ne ma ri ti, ali isto ta ko ne bi bi-
lo po želj no da se ona pre vi še na gla ša va, iz raz lo ga što je njen uspeh za vi san od 
vi še raz li či tih fak to ra. Neo p hod no je ana li zi ra ti ka ko efek te ver ske na sta ve, po-
seb no u sred njim ško la ma, ta ko i njen sa dr žaj, od no sno po ku ša ti shva ti ti ko ji 
aspek ti re li gij ske na u ke ima ju naj po želj ni ju ši ru pri me nu. Ver ska na sta va će naj-
ve ću ko rist do ne ti u onim slu ča je vi ma ka da se one smer ni ce i in te lek tu al ni sa dr-
ža ji ko ji ima ju naj ve ću va žnost za ši ru dru štve nu za jed ni cu im ple men tu ju u naj-
ve ćoj me ri, na ta kav na čin da taj sa dr žaj ne pred sta vlja na me ta nje već da ar gu-
men to va no pri ka že svo je pred no sti, ka ko za sa mog po je din ca, ta ko i za dru štvo u 
ko je on te vred no sti tre ba da da lje im ple men tu je.
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SOCIAL VALUES AND RELIGIOUS EDUCATION 
OF YOUNG PEOPLE IN GLOBALIZATION

Abstract

The paper examines the ways in which education contributes in solving 
conflicts and contrasts of the 21st century. It tackles two main conflicts in con
temporary society. First, the conflict between global and local, where there is a 
need for a person to be a citizen of the world but at the same time to conserve his 
or her national identity. Second, the universal versus individual, which is mani
fested by accepting the process of globalization while keeping one’s own perso
nal identity. This preservation of personal identity is realized through preservati
on of national cultural identity and recognition of the need to conform to the mo
dern age and to modern relations within the global society, a society that requires 
a unique and singular cultural space and planetary culture.

Religion, as part of humanity's spiritual and cultural heritage and an in
fluential factor in modern society, influences both the social, cultural, political 
processes and also the lives, attitudes and activities of people. Sociological theory 
suggests that when the social factors that have the task to maintain social integra
tion weaken, it creates an opportunity for religion to fill in the vacant space and 
to play an integral role. Therefore, it is interesting that religious values are beco
ming an important segment of pluralistic values that characterize modern society.

Key words: globalization, pluralistic values, religion, education, religio
us education
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THE ROLE OF RELIGION 
FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE

‘A society without religion is like a vessel without compass.’
Napoleon Bonaparte

Summary

In this article the author will elaborate how sociologists approach the study 
of religion. Furthermore, how sociologists investigate the social aspects of religi
on, which include the ways in which people have used religion to justify the most 
constructive and destructive actions, the way religion shapes people's behavior 
and their understanding of the world, and the way religion is intertwined with so
cial, economic and political issues. This article outlines how religions have ente
red into public spheres and how they became strong identity markers both for in
dividuals and for societies. In the name of religious traditions people raised poli
tical and economic claims. We will be able to see how religious beliefs and values 
motivate human action, and how religious groups organize their collective reli
gious expressions. Religion is a significant aspect of social life, and the social di
mension is an important part of religion. Using sociological perspectives we will 
put our focus on the human aspects of religious belief and practices.

Keywords: Religion; sacred; rituals; predestination; modern capitalism; 
profane.

Introduction

The influence of religion reaches far beyond the walls of the temple. In 
fact, religion is everywhere. Some form of religious belief exists all over the wor
ld. Some form of religious belief in invisible deity to worship of an animal. Some 
people may think that religion is a carryover from the superstitious past, hence 
highly important for primitive, backward societies only. Actually, religion is also 
very much a part of our modern social life. Today, societies are scientifically and 
technologically advanced but also they are most religious. Large numbers of pe
oples attend religious services regularly. What exactly do religious people belie
ve? What can religion do to people? Why does religion continue to play a vital 



104 Besnik Fetahu: The role of Religion from a sociological perspective

role in modern society? These question we will try to give answers through the 
thought of the main sociologists. No one definition could capture the varieties and 
essence of religion, believed Max Weber (1922). He continues that ‘religion en
compasses those human responses that give meaning to the ultimate and inesca
pable problems of existence—birth, death, illness, aging, injustice, tragedy, and 
suffering’ (Abercrombie, Hill, and Turner 1988). According to him, the hundreds 
of thousands of religions, past and present, represent a rich and seemingly endle
ss variety of responses to these problems.

Same like Weber, Emile Durkheim (1915) believed that religion is diffi
cult to define. Why? He cautioned that when studying religions, sociologists must 
assume that “there are no religions which are false” (Bromley 1991). He maintai
ned that all religions are true in their own fashion; all address the problems of hu
man existence, albeit in different ways. Consequently, he said, those who study 
religion must first rid themselves of all preconceived notions of what religion 
should be. We cannot study religion using standards that reflect our own personal 
experiences and preferences(Pollack and Olson 2008). Preconceived notions and 
uninformed opinions about the meaning of religious symbols and practices can 
close people off to a wide range of religious beliefs and experiences. Durkheim 
argued that some form of religion appears to have existed for as long as humans 
have lived. Consisting on this, we might argue that religion must serve some vi
tal social function for the individual and for the group, this may be true for Dur
kheim. Religion serves as a stabilizing force in times of severe social disturbance 
and abrupt change. During such times, many norms that guide behavior may bre
ak down. In the absence of such forces, people are more likely to turn to religion 
in search of a force that will bind them to a group. 

Functions of religion

‘A religion is a unified system of beliefs and 
practices relative to sacred things.’

Emile Durkheim

Durkheim observed that whenever any group of people has a strong con
viction, that conviction almost always takes on a religious character. Religio
us gatherings become vehicles for affirming convictions and mobilizing the gro
up to uphold them, especially when the group is threatened. The idea that reli
gion functions to meet societal needs led Durkheim to reach a controversial but 
thought-provoking conclusion: the “something out there” that people worship is 
actually society. In reaching this conclusion Durkheim asked, how else might we 
explain the endless variety of religious response? The answer is that people crea
te everything encompassed by religion images of gods, rites, sacred objects. That 
is, people play a fundamental role in determining what is sacred and how to act 
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in the presence of the sacred. Consequently, at some level, people worship what 
they (or their ancestors) have created (1968; Smith and Wells 2009). So, we can 
say that religions as different in their practices, but they share several elements 
in common, elements characteristic of all religions. These elements can be found 
in Durkheim’s (1915) classic definition of religion as a unified system of belief 
and practices regarding sacred things that unites its adherents into a single moral 
community. Thus, religion consists of (1) something that is considered sacred, (2) 
a set of beliefs about the sacred thing, (3) the affirmation of beliefs through ritu
als, and (4) an organization of believers who participate in the same rituals (Ade
ribigbe and Ayegboyin 2001).

Whatever the truth of any of its beliefs, and that is a matter of faith, a reli
gion is of immense importance to the society as well as to its individual members.  
The nature of religion’s relationship to society, as you probably suspect, has been 
much debated. Why do religions vary from one society to another? Does religion 
merely reflect the structure of a society, or can religion influence that structure? In 
Durkheim’s view, religion is a collective act and includes many forms of behavior 
in which people interact with others. He initiated sociological analysis of religion 
by defining religion as a “unified system of beliefs and practices” (Arweck 2006). 
He referred to these realms as the sacred and the profane. The sacred encompas
ses those elements beyond everyday life which inspire awe, respect and even fear. 
People become a part of the sacred realm only by completing some ritual, such 
as prayer or sacrifice. Believers have faith in the sacred; this faith allows them to 
accept what they cannot understand. It was Durkheim’s aim to refute the popu
lar view that God – or whatever is worshipped as sacred – is merely an illusion, 
a figment of human imagination. According to him, if religion were an illusion, 
it would have disappeared in rational modern societies. But it has not. “It is inad
missible,” said Durkheim, “that systems of ideal like religion, which have held 
so considerable a place in history, and to which people have turned in all ages 
for the energy they need to live, should be mere tissues of illusion” (Bainbridge 
1997). If God were merely a product of the individual’s imagination. The profa
ne includes the ordinary and commonplace. Interestingly, the same object can be 
either sacred or profane depending on how it is viewed. Durkheim also argued, it 
would occupy the same status as any other idea – a part of the profane world in
capable of inspiring  reverence, awe, and worship. Instead, God must be sacred 
and far above humans, as demonstrated by the fact that the deity is widely wor
shipped.  In this revered entity is both real and superior to us, then what is God? 
Durkheim’s answer: society. Society is more powerful than any of us and beyond 
our personal control. It is separate from us, yet we are part of it and it is part of 
our consciousness. It outlives each of us, and even our children. We are depen
dent on it, and it demands our obedience to it. It is neither a person nor a thing, 
yet we feel and know its reality. These attributes of society are also characteristi
cs of the sacred – in western religions, of God. In short, the sacred, according to 
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Durkheim, is the symbolic representation of society (Banton 2004). By worship
ping God, we in effect are worshipping society. 

Such a view of religion led Durkheim to emphasize that religion functions 
to preserve social order. Every religion, he argued, possesses both rituals and mo
ral norms. Through their religion’s rituals, people sanctify and renew their bonds 
to one another. Their belief in the sacred and their acceptance of common norms 
are strengthened. At this point a new concept of ‘fact’ appears. In many ways, so
ciety’s action itself creates facts, which can form the basis of decision for future 
actions. Durkheim (1858–1917) calls these created facts ‘social facts’ (in Fr., faits 
sociaux) (Barker and Beckford 2008). Whether the present is perceived as a crisis 
is a social question that does not depend directly on the success or failure of mar
ket turnover at the time in question. In → modernity, it is not religion alone that 
creates the sense and meaning of social life. Rather, religion is a part of the social 
bestowal of meaning, both guiding and being guided.

The Opiate of the Masses

‘Religion is the sigh of the oppressed creature, 
the heart of a heartless world, 

and the soul of soulless conditions. 
It is the opium of the people.’

Karl Marx

Like Durkheim, Marx saw religion as a supporter of tradition. This support 
ranges from injunctions that the poor and oppressed should endure rather than re
volt (blessed be the poor, blessed be the meek, and so on) and that everyone sho
uld pay taxes all the way to the endorsement of inequality implied by a belief in 
the divine right of kings (Barker and Warburg 1998). Marx differed from Durkhe
im by interpreting the support for tradition in a negative light. Marx saw religi
on as the “opiate of the masses”—a way the elite kept the eyes of the downtrod
den happily focused on the afterlife so that the poor would not notice their earthly 
oppression. Marxists focus on ways in which people use religion to repress, con
strain, and exploit others and how religion turns people’s attention away from so
cial and economic inequality. This perspective draws inspiration from the work 
of Karl Marx (1843), who believed that religion was the most humane feature of 
an inhumane world and that it arose in response to the tragedies and injustices of 
human experience (Bastide). Marx described religion as the sigh of the oppres
sed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions, it 
is the opiate of the masses. According to Marx, people need the comfort of religi
on to make the world bearable and to justify their existence. In this sense, he said, 
religion is analogous to a sedative. Even though Marx acknowledged the comfor
ting role of religion, he focused on its repressive, constraining, and exploitative 
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qualities. In particular, he conceptualized religion as an ideology that justifies the 
status quo (Batson, Schoenrade et al. 1993). That is, religion is used to rationali
ze existing inequities or downplay their importance. This aspect of religion is es
pecially relevant with regard to the politically and economic ally disadvantaged. 
For them, Marx said, religion serves as a source of false consciousness. That is, 
religious teachings encourage oppressed individuals or groups to accept the eco
nomic, political, and social arrangements that constrain their chances in this life 
because they are promised compensation for their suffering in the next world. 
This kind of ideology led Marx to conclude that religious teaching inhibits pro
test and revolutionary change (Beckford 1989). He went so far as to claim that 
religion would be unnecessary in a truly classless society—that is, a propertyle
ss society providing equal access to the means of production. In the absence of 
material inequality, exploitation and injustice would not occur. Critics argue that 
Marx underestimates the way people are inspired by religion to confront social 
and economic inequalities. Sometimes religion is a catalyst that inspires change 
and justice. As we said Marx considered religion an illusion. Writing before Dur
kheim, Marx presented the conflict theory that if a society is divided into classes, 
its dominant religion represents the interests of the ruling class. The religion dis
guises and justifies the power of that class, though. The deception is not delibe
rate. The ruling class is not conscious of the true state of things. Yet religion, ar
gued Marx, is nonetheless a real and an oppressive illusion, one that helps the ru
ling class perpetuate its domination of the masses (Bourguignon 1973). Religi
on supports the ruling class by justifying existing inequalities. In his view, reli
gion continue to drugge the masses into submission by offering a consolation for 
their harsh lives on earth, the hope of salvation in an ideal afterlife. The values of 
religion, reinforce other social institutions and the social order as a whole. From 
Marx’s perspective, religion promoted stability within society and therefore helps 
to perpetuate patterns of social  inequality (Hamilton 1994). 

You may ask, if religion is merely an oppressive illusion, why would the 
masses support and even cling to it? The reason, according to Marx, is the preva
iling social inequality and oppression, which drive the masses to seek solace so
mewhere. “Religion,” Marx declared, “is the sigh of the oppressed creature, the 
heart of a heartless world, the soul of soulless circumstances” (Knudten 1967). 
Opium offers relief and escape, and it drains one’s  will to find the source of pro
blems. Similarly, religion brings relief to oppressed workers, dulls their sensiti
vity to suffering and diverts them from attacking the root for their pain – their 
exploitation by the wealthy and powerful. Religion accomplishes all this by emp
hasizing the superiority of spiritual over earthy matters or promising eternal bliss 
in the afterlife with such doctrines as “Blessed are the poor” (Liebersohn 1986). 
As a result, religion ends up “alienating” workers from themselves by acquiring 
a harmful power over them – causing them to develop a “false consciousness,” 
to accept the dominance of their oppressors. In Marx’s terms, religion can be an 



108 Besnik Fetahu: The role of Religion from a sociological perspective

opiate for the pains created by society. Many religions urge their believers to see 
all worldly things as trivial compared with the life of the spirit. Others perceive 
this world as a mere way station, or a “vale of tears” that is meant to be a test of 
love and faith, or even as an illusion. All these beliefs can encourage the faithful, 
not only to be consoled but also to endure their suffering docilely. Thus, religions 
can discourage people from confronting the sources of their suffering, from joi
ning a social or revolutionary movement that may help to alleviate their suffering 
(Kunin and Miles-Watson 2006).

Religion may perform a social control function, strengthening conformity 
to society’s norms. Religion may sacralize the norms and values of society. Then 
the laws of the state may be taken to be the laws of God, fulfilling divine purpo
ses. If believers are taught to accept the authority of their church, they may be 
more likely to obey the authority of the state and society’s other norms. 

Independent  force   a worldly asceticism

‘Religion is one of the core forces in the society.’
Max Weber

Max Weber wanted to understand the role of religious beliefs in the origins 
and development of modern capitalism an economic system that involves care
ful calculation of costs of production relative to profits, borrowing and lending 
money, accumulating all forms of capital, and using workers and resources aro
und the world to make products (McMylor 1987). In his book The Protestant Et
hic and the Spirit of Capitalism, Weber asked why modern capitalism emerged 
and flourished in Europe rather than in China or India. He also asked why busi
ness leaders and capitalists in Europe and the United States were overwhelmin
gly Protestant. To answer these questions, Weber focused on how norms genera
ted by different religious traditions influenced the adherents economic orientati
ons and motivations (Weber and Andreski 1983). Based on his comparisons, We
ber concluded that a branch of Protestant tradition Calvinism supplied a “spirit” 
or an ethic that supported the motivations and orientations required by capitali
sm. In particular Calvinism emphasized this worldly asceticism a belief that peo
ple are instruments of divine will and that God determines and directs their activi
ties. Calvinists glorified God when they accepted a task assigned to them, carried 
it out in an exemplary and disciplined fashion, and did not indulge in the fruits 
of their labor (that is, they did not use money to eat, drink, or otherwise relax to 
excess) (Geering 1998). In addition Calvinists conceptualized God as all-power
ful and all-knowing; they also emphasized predestination the belief that God has 
foreordained all things, including the salvation or damnation of individual souls. 
According to this doctrine, people could do nothing to change their fate (Lem
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men 1990). To compound matters, only relatively few people were destined to 
attain salvation.

Weber maintained that beliefs in this-worldly asceticism and predestinati
on created a crisis of meaning among adherents. This crisis led them to look for 
concrete signs that they were among God’s chosen people, destined for salvati
on. Consequently, accumulated wealth became an important indicator of whet
her one was among the chosen. At the same time, this-worldly asceticism “acted 
powerfully against the spontaneous enjoyment of possessions; it restricted con
sumption, especially of luxuries” (O’Dea 1970). Frugal behavior encouraged pe
ople to accumulate wealth and make investments important actions for the suc
cess of capitalism. Do not misread the role that Weber attributed to the Protestant 
ethic in the rise of a capitalist economy. According to Weber, that ethic was a si
gnificant ideological force; it was not the sole cause of capitalism but “one of the 
causes of certain aspects of capitalism”. Unfortunately, many people who enco
unter Weber’s ideas draw conclusions that Weber himself never reached: the re
ason that some groups and societies are disadvantaged is simply that they lack 
this Protestant work ethic. Finally, note that Weber was writing about the origins 
of industrial capitalism, not about the form of capitalism that exists today, which 
places a heavy emphasis on consumption and selfindulgence. He maintained that 
once established, capitalism would generate its own norms and become a self-su
staining force. In such circumstances, religion becomes an increasingly insignifi
cant factor in maintaining the capitalist system (Swatos and Kaelber 2005). Reli
gion’s power to reinforce social control may set up yet another roadblock to use
ful change. If religion completely sacralizes the norms and values of a society, it 
may help preserve unjust laws and harmful values, such as those supporting ra
cial and sexual inequality. 

Conclusion

It is fact that the religion is very important to modern societies. It play a 
significant role to the social life because religious practices are important parts 
to many individuals. Religious values influence many social action and here so
ciological perspectives helps us to interpret their experiences. From sociological 
perspectives we saw the dynamic relationship between religion and other aspe
cts of society. In the view of Karl Marx, religion is not necessarily a beneficial or 
admirable force for social control. He argue that to whatever extent religion actu
ally does influence social behavior, it reinforces existing patterns of dominance 
and inequality. Many studies have supported Marx’s assumption that poverty or 
oppression tends to make people embrace religion for consolation (Wimberley, 
1984). But religion is not always the opiate of the people that makes them accept 
the status quo. Religion can and does inspire social movements that change so
ciety. Marx assumed that there are two types of social forces: material (such as 
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economic conditions) and ideal (such as religious beliefs). He contended that the 
material forces largely determine the character of the ideal forces, that the econo
mic structure shapes religious belief. Marx Weber took a different position, argu
ing that in some cases an ideal force can influence a material force. Religion, the
refore, can influence economic structure, changing society. According to Weber, 
religion elevates hard work to the status of a moral duty and produces the disci
plined and rational, not speculative, pursuit of economic gain. In contrast, tradi
tional economic activity was marked by easygoing work habits and speculative 
acquisition. Some way of life, certain ideas and habits, Weber argued, must have 
produced his change in economic activity. Durkheim, Marx and Weber pointed 
to some of the ways in which religion satisfies the needs of individuals and of so
ciety.  Religion often performs a supportive function, by providing consolation, 
reconciliation, and relief from anxiety or fear. By praying, believers may beco
me less fearful about losing their jobs or about old age and death. Faith may con
sole those who have lost a loved one or are beset by loneliness, disappointment, 
frustration, or sorrow. Religion can reconcile people to the sinfulness of others, 
the hostility of enemies, the injustices of society, or other unpleasant aspects of 
this world. 
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ULOGA RELIGIJE VIĐENA IZ SOCIOLOŠKE PERSPEKTIVE

Rezime:

U ovom članku autor je elaborirao na koji način sociološki pristupi treti
raju studiranje religije. Utoliko pre, na koji način sociolozi vide socijalne aspekte 
religije, načine koje su upotrebili ljudi da bi opravdali konstruktivna ili destruk
tivna delovanja, način na koji religija daje oblik ponašanjima ljudi i shvatanju 
sveta, kao i način na koji je religija povezana sa socijalnim, političkim i ekonom
skim pitanjima, sve ovo iz sociološke perspektive.

Ovim člankom Vi ćete obezbediti saznanja na koji način su religije deo jav
ne sfere i sada se pojavluju kao jak identitet za pojedinca i društvo u celini. U ime 
religijskih tradicija ljudi su izgradili svoja politička i ekonomska stremljenja. Mi 
ćemo biti u stanju da vidimo koliko su verske vrednosti i vere u celini motivisali 
ljudsko delovanje i na koji nažin verske grupe organizuju svoje kolektivno  ver
sko izražavanje. Religija je značajan aspekt društvenog života i društvena dimen
zija je značajan deo religije. Upotrebljavajući sociološke perspektive mi ćemo se 
koncentrisati u ljudskim aspektima vere i praktikovanja vere.

Ključne reči: Religija, sveto i profano, rituali, predodređenje, modernog 
kapitalizma.
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Frensis Makenzi – prijatelj Srbije: 
pravoslavni dobrotvor i zaštitnik verskih manjina

Rezime

Fren sis Ma ken zi je u Sr bi ji bo ra vio sko ro 20 go di na i to kom tog pe ri o da 
za la gao se za an ga žo va nje gra đa na u hu ma ni tar nim ak ci ja ma, po ma gao je iz
grad nju pu ta, voj nu bol ni cu, iz be gli ce iz Bo sne, po ka zi vao je bri gu o na pu šte
ni ma, pro sja ci ma, za ško lo va nje Rom ske de ce, obu ku de vo ja ka, čak i for mi ra nje 
dru štva za za šti tu ži vo ti nja u Be o gra du. Osim to ga, Ma ken zi je, kao ze mljo po
sed nik u Be o gra du, or ga ni zo vao ur ba ni za ci ju i na se lja va nje sta nov ni štva, nu de
ći ni ske ali eko nom ski pri hva tlji ve sta na ri ne, po klo nio ze mlju za grad nju pra vo
slav nog hra ma, pot po ma gao pre vo đe nje ver ske li te ra tu re i iz da vač ku de lat nost. 
Ma ken zi je bio i pri ja telj na za re na i fi na sij ski po ma gao nji ho ve sud ske pro ce se, a 
po tom i sa mo hra ne na za ren ske po ro di ce bez pri ho da. U član ku se go vo ri i o ulo
zi Če do mi lja Mi ja to vi ća u mno gim od Ma ken zi je vih ak tiv no sti.

Ključ ne re či:Fren sis Ma ken zi, Sa la mi ra, na za re ni, Če do milj Mi ja to vić, En gle zo
vac, hu ma ni tar ni rad, Sr bi ja.

Fren sis Ma ken zi (Fran cis Har ford Mac ken zie, of Ga ir loch, Ross-shi re) ro-
dio se 1833. go di ne u Ger lo ku, na ima nju u Škot skoj, kao mla đi sin imuć nog ba-
ro na Fren si sa Ma ken zi ja (ti tu lu je ka sni je pre u zeo naj sta ri ji brat Ke net (Ken-
neth). Po sle smr ti ro di te lja nje gov od goj po ve ren je nje go vom stri cu, le ka ru Džo-
nu i ma će hi Me ri, ko ja je bi la kve ker ka. Sa ma po ro di ca Ma ken zi pri pa da la je Slo-
bod noj škot skoj cr kvi – re for mi stič koj (Pa la ret, 1992:137) a Ma ken zi je po ka zi-
vao za ni ma nje i sklo nost i pre ma de lo va nji ma Pli mut ske bra će.1 Mla dost je pro-
veo slu že ći kao po mor ski ofi cir u bri tan skoj flo ti za vre me krim skog ra ta, a po 
za klju če nju mi ra, ži veo je kao mlad i bo gat lon don ski „go spo di čić“. Na kon svog 
ver skog obra će nja ve li ki deo na sled stva po klo nio je za po tre be mi si o nar skog ra-
da u Fran cu skoj i osni va nje mi si o nar skih ško la za po tre be Ki ne i Afri ke. Pred do-
la zak u Sr bi ju, pro veo je dve go di ne u ju žnoj Fran cu skoj gde se ta ko đe od li ko vao 
hu ma ni tar nim i do bro tvor nim ra dom.

1  U nas po zna ti ji kao Cr kva bra će. U svo jim me mo a ri ma nje gov vi še de ce nij ski pri ja telj 
Če do mir(lj) Mi ja to vić za pra vo ka že da je u jed nom tre nut ku Ma ken zi do šao do lič ne ve re u Spa-
si te lja Isu sa Hri sta i da je po ve ro vao, te da je bio pri pad nik Pli mut ske bra će, od no sno Cr kve bra-
će (Mi ja to vich, 1917:200).  
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Ma ken zi je u Sr bi ju sti gao to kom srp sko-tur skog ra ta 1876. go di ne, u na-
me ri da po ma že ra nje ni ci ma kraj fron ta kod Knja žev ca i u oko li ni Za je ča ra, a po-
sle či ta nja re por ta ža u en gle skim no vi na ma o pat nji srp skog na ro da u Knja že vač-
kom okru gu pod Tur ci ma. Mi ja to vić go vo ri ka ko se ta mo su sreo sa jed nim srp-
skim pu kov ni kom ko me je žar ko sve do čio o ve ri u Isu sa Hri sta, bu du ći da je sa-
znao da je ofi cir ne ve ru ju ći, ali bez uspe ha. Po što je Ma ken zi u to vre me bio sla-
bog zdra vlja, ovaj ofi cir i voj ni le ka ri bo ri li su se za nje gov ži vot, ka ko Mi ja to-
vić ka že „po na ša njem sa vr še nog hri šća ni na, i pra vog džen tlme na, bez ob zi ra što 
je bio ne ve ru ju ći u Hri sta“ (Mi ja to vich, 1917:198).

U oko li ni Uži ca fi nan si rao je iz grad nju jav nog pu ta ali je to usko ro mo rao 
da na pu sti jer su rad ni ci od nje ga tra ži li još zlat ni ka ko je je na vod no kra lji ca Vik-
to ri ja po sla la da se „bes plat no po de le u Sr bi ji“. Po po vrat ku u Be o grad, za svoj 
hu ma ni tar ni rad, do bio je od kra lja Mi la na or den Ta kov skog kr sta, ma da je od bio 
da ode u kra ljev sku audi jen ci ju, ta ko dam mu je or den uru čen ka sni je. Mi ja to vić 
na po mi nje da ga ni ka da ni je no sio.

Ka sni je, u Sr bi ji, ži vo se za in te re so vao za sek tu pro te stant skih na-
za re na, ko ja je ta da po če la da hva ta ko re ne… Evan ge li zo va nje je 
za nje ga pro sto zna či lo „otvo ri ti lju di ma oči, okre nu ti ih od ta me ka 
sve tlo sti i od Sa ta ne ka Bo gu“ (Pa la ret, 1992:146).

Go di ne 1877, u Be o gra du se su sreo i spri ja te ljio sa Če do mi ljem Mi ja to vi-
ćem, mi ni strom u vi še vla da kra jem XIX ve ka2, či ja je su pru ga Elo di Lo ton Mi-
ja to vić bi la En gle ski nja, i me to di ski nja po ve ro i spo ve da nju (ve sli jan ska me to di-
stič ka cr kva), ali ko ja je do sta vre me na pro ve la u SAD kao ak ti vi sta an ti-ro bo vla-
snič kog abo li cij skog po kre ta. Elo di je uz sve to bi la još i autor i pre vo di lac. Nji-
ho vo ne pre sta no dru že nje tra je od 1877. do 1889. go di ne ka da Mi ja to vi ći od la ze 

2  Za jed no sa su pru gom Elo di Mi ja to vić, Če do milj je još 1864. i 1865. go di ne pre vo dio 
Di ken so ve bo žić ne pri po vet ke. Vi di u Ka bi ljo-Šu tić, 1989:19. O Mi ja to vi će vim pre vo di ma se da-
lje ka že:

Če do milj Mi ja to vić je sa en gle skog, u pe ri o du od 1868. do 1901. go di ne pre veo zna čaj na 
pu to pi sna, ro man si jer ska, isto rij ska, me mo ar ska i re li gi o zno-pro po ved nič ka de la, pre no se ći u Sr bi-
ju ona en gle ska shva ta nja, ko ja su, po nje go vom mi šlje nju, mo gla da uti ču na pra vil ni je tu ma če nje 
po li tič kog pro ble ma is toč nog pi ta nja, na upo zna va nje no vih kon cep ci ja isto rij ske na u ke, na dru ga-
či je shva ta nje re li gi o zne pro ble ma ti ke…

Uoča va ju ći ne do sta tak do bre re li gi o zne li te ra tu re na srp skom je zi ku, Mi ja to vić je pre veo 
kla sič no de lo en gle ske knji žev no sti XVII ve ka, Ba nja no vo Po klo ni ko vo pu to va nje, ko je je u srp-
skoj sre di ni do ži ve lo ne ko li ko iz da nja… Sa gle da va ju ći ne u kost srp skog sve šten stva, Mi ja to vić je 
pre veo i ne ko li ko pro po ve di ta da ču ve nog en gle skog pro po ved ni ka Sper džo na, već uve li ko po pu-
lar nog kod Ru sa, sa na me rom da u srp skoj sre di ni po no vo oži vi ne kad raz vi je nu a ta da pot pu no za-
ne ma re nu pro po ved nič ku li te ra tu ru. 

Go di ne 1878. Mi ja to vić je pre veo dve pro po ve di: „Ne boj se, usta ni, zo ve te!“ i „Do đi i do-
bro do šao“ ko je su da lje pre štam pa va ne. Elo di Mi ja to vić je pre vo di la sa en gle skog Di ken so no ve re-
li gi o zne pri po vet ke za ča so pis Vi dov dan i dru ge pre sto nič ke li sto ve, a u En gle skoj je ob ja vi la pre-
pev iz bo ra srp skog na rod nog stva ra la štva.
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za En gle sku jer je Če do milj bio (po no vo) po sta vljen za srp skog po sla ni ka, ma da 
je i ka sni je Ma ken zi bio nji hov gost u En gle skoj, ta ko da su osta li ve o ma bli ski. 
Već na po čet ku je, ka ko Mi ja to vić sve do či, Ma ken zi po ma gao ugnje te nim na za-
ren skim za tvo re ni ci ma.

S pro le ća g. 1877 ja sam se upo znao sa nji me u Be o gra du. Do veo ga 
je k me ni po zna ti pri ja telj srp skog na ro da Dr San dvit. Po sta li smo 
br zo do bri pri ja te lji, oso bi to od da na kad sam s dra ge vo lje pri stao 
da se mo že u mo joj ku ći sa sta ti s ne kim Na za ren ci ma, ko ji su mu od 
en gle skih pri ja te lja bi li to plo pre po ru če ni, a ko ji su bi li na ro bi ji u 
gra du be o grad skom, i kad sam ga jed nog da na pra tio u grad da u ta-
mo šnjim ka za ma ti ma po ho di one Na za re ne, ko ji ma ni je do zvo lje no 
bi lo da u va roš iz la ze (Mi ja to vić, 1895:3).

Pret po sta vlja se da je pr vu vest o pro gon stvu na za re na u Sr bi ji u svet po-
slao bri tan ski ru dar ski in že njer Čarls Brajt3, ko ji je na za ren sku pe ti ci ju 1877. go-
di ne pro sle dio bri tan skom po slan stvu u Be o gra du. Pe ti ci ja je ne ka ko do pr la do 
lor da Rad sto ka (lord Rad stock4) ko ji mu je pi sao o pro gon stvu na za re na u Sr bi-
ji. U Be o grad je do pu to vao dr Zi e mann ko ji je pred sta vljao kve ke re i ko ji je po-
se tio na za re ne. Kne zu Mi la nu je od neo pe ti ci ju za nji ho vo oslo ba đa nje, a u ma ju 
je pi sao iz ve štaj Be va nu Bra i tva tu (J. Be van Bra it hwa i te) u En gle sku, pa je to po-
mo glo da se vest o na za re ni ma pro ši ri. Pi smo je pr vo ob ja vlje no u The Her lad of 
Pe a ce, 1.1.1881. go di ne a on da pre štam pa no i u Bi ble So ci ety Monthly New slet
ter of 1.2.1881 (Pri so ners for pe a ce…, 1881:679).

Po što je Ma ken zi pri mio ve sti o uhap še nim na za re ni ma, on je ot pu to vao u 
Obre no vac, ob i šao na za re ne i nji ho ve po ro di ce, i ve ro vat no ih fi nan sij ski po mo-
gao, jer su nji ho ve ku će bi le van dal ski na pad nu te. Ja kov Ma ka ji go vo ri o to me da 
je Ma ken zi obi la zio i na za re ne za tvo re ne u be o grad skim za tvo ri ma „hra bre ći ih 
da ne bi klo nu li du hom, već da us tra ju u ve ri“ (Ma ka ji, 1975:12). Ma ken zi i Mi-
ja to vić su po tom ob i šli Va lje vo gde su pro na šli ne ko li ko se lja ka ko ji su pri pa da li 
na za re ni ma, a ko ji su bi li osu đe ni na po dva de set go di na te ške ro bi je zbog od bi-
ja nja da pri me oruž je (Mi ja to vich, 1917:202). Dr Zi e mann u svom iz ve šta ju ka že 
za njih da su tro ji ca na za re na bi la osu đe na na smrt stre lja njem a da ih je knez Mi-

3  Čarls Brajt (Char les Thil ston Bright, 1832-1888) je bio bri tan ski ple mić (plem stvo do-
bio za za slu ge im pe ri ji) i po ča sni vi tez Le gi je stra na ca. Za jed no sa svo jim bra tom or ga ni zo vao je 
is ko pa va nje ru de ba kra u Sr bi ji od 1873-1877. go di ne. Po znat je po to me što je pa ten ti rao iz u me 
ko ji su po mo gli raz voj i po sta vlje nje pod vod nih pre ko o ke an skih ka blo va za pre nos te le graf skih 
po ru ka iz me đu Ve li ke Bri ta ni je i Ame ri ke. Pre ma Bri tan skoj en ci klo pe di ji, ru dar stvom u Sr bi ji se 
„uspe šno ba vio“.

4  Gren vil Val de grejv (Gran vil le Wal de gra ve, 1833-1913), tre ći ba ron od Rad sto ka, bio je 
je dan od zna me ni tih la ič kih evan đe o skih vo đa an gli kan ske cr kve u XIX ve ku. Pri ja te lje vao je sa 
ve li kim mi si o na rom Had so nom Tej lo rom i fi nan sij ski pot po ma gao mi si ju u Ki ni, In di ji i Ti be tu. Či-
ta vog ži vo ta za la gao se za pra va si ro ma šnih, iz be gli ca, po tla če nih i zbog to ga ni je bio omi ljen me-
đu plem stvom (Trot ter, 1914:9).
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lan po mi lo vao na po dva de set go di na ro bi je! Na kra ju član ka, Bi blij sko dru štvo 
iz ve šta va da se 1881. go di ne po no vo ras pi ta lo o sta nju na za re na, i da je od go vor 
bio da je i da lje te ško, ali da pri ja te lji za tvo re nih na za re na mo le da se ne ša lje ni-
ka kva po moć. Bi blij sko dru štvo se na da lo da će od re đe ni „uti caj ni Bri ta nac“ mo-
žda mo ći da po mog ne na za re ni ma, ako ne nji ma di rekt no, on da pre ko uti ca ja u 
dr žav nim or ga ni ma (Pri so ners for pe a ce…, 1881:680).

Po za vr šet ku ra ta, 1877. go di ne, Ma ken zi je ku pio ma jur Đor đa Si mi ća od 
120 hek ta ra, na ta da šnjem ju žnom ob ron ku Be o gra da, is par ce li sao ga i je dan ve-
li ki deo pre pu stio si ro ma šni jem sta nov ni štvu da uzme pod ren tu i tu ži vi. Po sto-
jao je sa mo je dan uslov – nig de u na se lju ni je sme la da po sto ji pro dav ni ca al ko-
hol nih pi ća. Ma ken zi je ve ro vao u ap sti nen ci ju, po go to vo što je bio sve do kom 
ka ko je al ko hol uni šta vao si ro ma šni je i pro seč ne srp ske po ro di ce. Na ža lost, taj 
uslov su ne ki sta na ri pre da li na sud, pa je Ma ken zi mo rao da po pu sti, jer zah tev 
ni je bio po za ko nu.

Čim je ku pio ze mlju on je sa zi dao ne ko li ko ku ća za se be i ma nji ho tel (na 
pro sto ru da na šnje Sla vi je) ko ji ni je slu žio al ko hol na pi ća, pa je ubr zo mo rao da 
pre sta ne sa ra dom, a zgra du su on da ku pi li Mi ja to vi ći za svo ju pr vu ku ću u Be-
o gra du. Tu su ot po če la ne delj na oku plja nja ko ja su tra ja la od 1878. do 1889. go-
di ne, pu nih 12 go di na.

Go di ne 1878. po no vo je na te re nu, kod Uži ca, gde po ma že srp skim ra nje-
ni ci ma, kao i haj du ci ma pre be glim iz Bo sne. Ma ken zi je iz be glič koj de ci že leo 
da obez be di ško lo va nje, ali mu Mi ni star stvo pro sve te ni je iz la zi lo u su sret, op tu-
žu ju ći ga da je pro te stant, i što je još va žni je, da će te ško le po sle da pre pu sti na 
te ret i bri gu dr ža vi.

Ma ken zi je bio do bro tvor, ali i evan ge li za tor. Pa la ret sma tra da je bio pod 
uti ca jem Brat skog po kre ta (Pli mut ske bra će), ta ko go vo ri i Mi ja to vić u svo jim 
Me mo a ri ma, ma da na vo di da Ma ken zi ni kad ni je pri stao na nji hov te o lo ški eks-
klu zi vi zam, za dr ža va ju ći slo bo du sa ve sti.

 U ra nim da ni ma svog bo rav ka u Sr bi ji, po dr ža vao je, pret pla tiv ši se na 30 
pri me ra ka, ča so pis Hri šćan ski ve snik, ko ji je ure đi vao pra vo slav ni pro ta Alek sa 
Ilić. Ka sni je će, isto ta ko, (čak post hum no) fi nan si ra ti i Ko men ta re k je van đe lji ma, 
Dej vi da Bra u na, u pre vo du Če do mi lja Mi ja to vi ća, pa Ka rak ter Sa mju e la Smaj lsa – 
od no sno knji gu o vas pi ta va nju de ce, ko ja je do ži ve la tri iz da nja, i dru ge pro jek te.

U fe bru a ru 1888. go di ne znat no je po mo gao po se tu Be o gra du po zna tog 
škot skog pro po ved ni ka Alek san dra So mer vi la. Nje go ve tri pro po ve di iza zva le su 
po ja ča no in te re so va nje gra đan stva u Be o gra du, pa se vlast po bo ja la da će do ći do 
pro ze li ti za ci je. Kralj Mi lan je is ka zao svo je ne za do volj stvo Ma ken zi ju, ali je Če-
do milj Mi ja to vić us peo So mer vi la da od ve de do be o grad skog mi tro po li ta Mi haj-
la u po se tu to kom ko je su do ma ćin i gost ras pra vlja li o de li ma Jo va na Zla to u stog.

Ne sa mo da je g. Ma ken zi, ko ga je sreo u Bu dim pe šti, sna žno po-
mo gao to kom nje go ve mi si je, već mu je pre vo di lac bio g. Mi ja to vić, 
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ko ji je ra ni je bio srp ski am ba sa dor u Lon do nu i mi ni star fi nan si ja. U 
nje go voj ku ći, kao i u sa la ma ko je su po sle iz najm lje ne,5 odr ža ne su 
slu žbe za ko je su sla te po ziv ni ce…. Na pr voj slu žbi je bi lo 87 čla no-
va srp ske eli te… sle de ći ta ko zva ni „pri vat ni sa sta nak“ u sa li odr žan 
je pred oko tri sto ti ne vi đe nih Sr ba – zva nič ni ka, sve šte ni ka, pro fe-
so ra, stu de na ta i go spo đi – ne kih čak i Ju de ja – dok je po li cij ski ste-
no gram za pi si vao sva ku reč iz pro po ve di iz Isa i je 60,8. Sle de ćeg da-
na je po li cij ski ko me sar sve pro či tao i ob ja vio da je bi lo „vr lo do-
bro“… (Smith, 1891:358)

Ma ken zi je vo dio ra ču na o sta vo vi ma pra vo slav ne cr kve, ali je bio njen 
ve li ki kri ti čar. To se ja sno vi di u opi su ko ji je Mi ja to vić dao u svo joj knji zi (vi di 
DO DA TAK 2). Me đu tim, pa žlji vo je vo dio ra ču na da po sto je će od no se sa svim ne 
po kva ri. Iako je po dr ža vao na za ren ski po kret u Sr bi ji, on se ni je s njim po i sto ve-
tio. Bra ne ći ga, nje gov ve li ki pri ja telj Če do milj Mi ja to vić, u pred go vo ru Ko men-
ta ri ma k Je van đe lji ma 1897. go di ne ka že:

Ali, ne ka mi je do zvo lje no sa mo to li ko da ka žem: da on ni je bio Na-
za ren, ka ko su na nj iz ve sni lju di po do zre va li; ni ti je pri pa dao ka-
kvoj god sek ti ili cr kvi en gle skoj; ni ti je ma kad i ma čim ra dio u Sr-
bi ji i me đu Sr bi ma u in te re su ka kve bi lo pro pa gan de. On je do i sta s 
pra vim du šev nim bo lom ose ćao osku di cu re li gi o znog ži vo ta u Sr bi-
ji, ali je ve ro vao da Bog mo že baš na rod nu pra vo slav nu cr kvu srp-
sku upo tre bi ti kao oru đe svo je za oži vlja va nje ve re me đu Sr bi ma! 
Svo ja lič na ras po lo že nja pre ma srp skoj cr kvi naj bo lje i naj ja sni je je 
po sve do čio po klo niv ši Mi tro po li tu Sr bi je ze mlji šte6 za cr kvu Sv. Sa-
ve u Be o gra du! (Mi ja to vić, 1898:V). 

Sa la mi ra7

Ka ko bi po mo gao raz voj ver skog ži vo ta kod na ro da Ma ken zi je 1890. go-
di ne8 na ku plje nom ze mlji štu sa zi dao ta ko zva nu „Sa lu mi ra“ na da na šnjem tr gu 

5  Re sto ran „Haj duk Velj ko“ u Be o gra du.
6  Na dru gom me stu, Mi ja to vić ka že da je od Ma ken zi ja pri mio pi smo u ko me go vo ri ka ko 

je na En gle zov cu po klo nio 7 ili 8 hi lja da kva drat nih me ta ra cr kvi Sv. Sa ve, i ka ko mu se Mi tro po-
lit Mi haj lo lič no za hva lio, ka da ga je Ma ken zi po se tio. Mi tro po lit je, od biv ši da bu de po lju bljen u 
ru ku, u li ce po lju bio Ma ken zi ja. Me đu tim, ka ko je Ma ken zi umro već 1895. go di ne ne pot pi su ju ći 
pre nos vla sni štva, ze mlja na Vra ča ru ni je mo gla da bu de pre ne ta na SPC iako je ma la cr kva Sv. Sa-
ve već bi la po dig nu ta za pro sla vu 300-go di šnji ce pa lje nja ko sti ju na tom me stu. SPC se on da obra-
ti la Ma ken zi je vom na sled ni ku Hen ri ju Gi ni su (He nry Grat ten Gu in ness), ko ji je bes po go vor no is-
po što vao Ma ken zi je vo obe ća nje, sre dio pa pi re za pre nos vla sni štva i omo gu ćio SPC da ko ri sti ze-
mlji šte. Već su po sto ja li pla no vi za grad nju ve li kog hra ma Sv. Sa ve (Nor ris, 2009:178).

7  Vi še o Sa li mi ra vi de ti u član ku Ne dić, 1995:123-132.
8  Prof. Ivan ka Tip sa re vić-Lu kić, u jed nom ob ja vlje nom ko men ta ru u dnev nom li stu Po li

ti ka od 29. no vem bra 2006. go di ne, na stra ni 11, tvr di da je Sa la mi ra otvo re na još u ma ju 1889. go-
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Di mi tri ja Tu co vi ća u Be o gra du, od no sno na Sla vi ji, ko ja je bi la na me nje na odr-
ža va nju po u ka o ve ri. U tu svr hu, pre veo je ne ko li ko pro po ve di i fi nan si rao ob-
ja vlji va nje Ka len da ra za Sva ko ga, u ko me je kod sva kog da tu ma sta vljao po ne-
ki tekst iz Sve tog pi sma. 

Mi ja to vić sve do či da je srp ska dr ža va zna la da su na za re ni bi li gra đa ni i 
hri šća ni za pri mer, pri jat ni, volj ni da po slu ša ju, is kre ni, jed no du šni, skrom ni i po-
slu šni za ko nu u sve mu osim da ni su hte li da no se oruž je kao voj ni ci i da se za kli-
nju pred su dom. U tom smi slu, nji ho vo ve ro i spo ve da nje do šlo je u su kob sa voj-
nim za ko ni ma jer su od bi ja li da slu že voj ni rok pod oruž jem, što je bi la za kon ska 
oba ve za sva kog dr ža vlja ni na Sr bi je. Sto ga su su do vi do no si li naj o štri je mo gu će 
ka zne za na za re ne. Mi ja to vić tvr di da je ka zna uvek bi la dva de set go di na ro bi ja 
uz pri nud ni rad, me đu tim, ka ko su na za re ni bi li po šte ni, do bro du šni i do bri rad-
ni ci, ubr zo bi ste kli po ve re nje za tvor skih sta re ši na, pa bi bi va li pu šta ni na slo bo-
du i pre is te ka ka zni, ili bi im ži vot u ka za ma ti ma bio olak šan jer su pre ko man-
do va ni na lak še za dat ke.

Ka da su ot po če la oku plja nja kod Mi ja to vi ća, ne de ljom po pod ne, Ma ken-
zi je za mo lio Mi ja to vi ća da kod za tvor ske upra ve u Be o gra du iz dej stvu je da dva 
na za re na ko ja su bi la u za tvo ru u Be o grad skoj tvr đa vi, ali ko ja su ima li slo bo du 
kre ta nja po gra du ra di oba vlja nja ra znih po slo va za za tvor, mo gu da pri su stvu ju 
či ta nju Sve tog pi sma i mo li tva ma ne de ljom po pod ne. Na te sku po ve do la zi li su 
i stran ci ko ji bi se za de si li u gra du. Ma ken zi je or ga ni zo vao sa stan ke a Mi ja to vi-
ći su bi li do ma ći ni.

Do ve lo je to do sen za ci je ka da se gra dom pro ši rio glas da dva na-
za ren ska za tvo re ni ka do la ze sva ke ne de lje kod mi ni stra Če de da se 
mo le sa njim za jed no. Ovo je do ve lo do to ga da se sum nja lo da sam 
ja na za ren, iako je svi ma bi lo po zna to da sam u po sled njem ra tu slu-
žio kao ma jor… i bio od li ko van…

Ka sni je su ova dva na za re na vo di la Ma ken zi ja na na za ren ske mo-
li tve ne sa stan ke, na ne kom taj nom me stu u Be o gra du, sve dok ni-
je bio za mo ljen vi še da ne do la zi, jer ni je bio na za ren… Sim pa ti sao 
sam sa Ma ken zi je vim raz o ča re njem jer je on sa mo dve sed mi ce pre 
to ga jed nom po zna tom be o grad skom advo ka tu pla tio 120 fun ti za 
krat ku ali uspe šnu od bra nu jed nog na za re na ko ji je od bio da slu ži u 
voj sci (Mi ja to vich, 1917:205).

di ne. Prof. Tip sa re vić-Lu kić da lje ka že da su sa mi gra đa ni do ta da šnju uli cu Ora šku, na zva li Ma ken-
zi je vom, ne pu nih go di nu da na po nje go voj smr ti, 1896. go di ne, u znak se ća nja na ovog ve li kog do-
bro tvo ra. Me đu tim, je dan ne pot pi sa ni čla nak (pse u do nim Te o fan) ob ja vljen 18. av gu sta 1888. go-
di ne u Srp skoj ne za vi sno sti u Be o gra du, još ta da go vo ri da su „…već i sa gra di li svo ju bo go mo lju ili 
bo lje bo go hu lju, na jed no me ugled nom me stu u Be o gra du…“ Ka sni je će se is po sta vi ti da je zgra-
da bi la na me nje na ra znim ob li ci ma bi blij skog i dru ge vr ste po u ča va nja, a ne da po sta ne mo li tve ni 
dom, i to sa mo jed ne ver ske gru pa ci je. Ma ken zi je imao ši re pla no ve.
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U ma ju 1891. go di ne Ma ken zi je za tra žio do zvo lu da osnu je Ne delj nu ško-
lu (za pra vo bi blij sku ško lu). Po če tak ra da ove dnev ne ško le, bio je ogla šen i u no-
vi na ma (vi di DO DA TAK 1), ma da je od po čet ka do sta kri ti ko van. Ško la je ipak 
za tvo re na 1892. go di ne i po red ve li kog bro ja po la zni ka i pra vo slav nih sve šte ni ka 
– pre da va ča. Ras pra va se čak vo di la i u Skup šti ni, pa je i osta re li mi tro po lit na pa-
dan da po dr ža va na za ren ski rad.

Ma ken zi se u no vi na ma bra nio tvr de ći da lič no ni je na za ren, ali da vi di i 
raz u me nji ho vu po tre bu za du hov no šću. On je o na za re ni ma imao po volj no mi-
šlje nje, i to iz dva raz lo ga. Pr vo, što su či ta li Sve to pi smo po svo jim ku ća ma i 
što su se sa sta ja li na mo li tvu. Dru go, ka ko ih je vlast zbog oku plja nja pro ga nja-
la, on je sma trao za svo ju du žnost da ih za šti ti i ohra bri, jer je ve ro vao da od red-
be Ber lin skog kon gre sa omo gu ća va ju čo ve ku slo bo du da se lju di mo le Bo gu na 
svoj na čin.

Na la ze ći da se ti lju di, ko ji je po bo žnost za nj ne su mlji va bi la, go ne 
ne pra ved no, on je imao pre ma nji ma sim pa ti je, i kad bi se ko ji na-
za ren uhap sio i iz veo pred sud sa mo zbog od la že nja na sa stan ke za 
mo li tvu, on im je sam o svom tro šku na ba vljao pra vo bra ni o ce, pla-
ćao sve tro ško ve oko su đe nja, i u ne ko li kim slu ča je vi ma po ma gao 
nov cem iz dr ža va ti fa mi li je osu đe nih. Ali je on sa mim Na za re ni ma 
svag da go vo rio i tek sto vi ma iz Sv. Pi sma do ka zi vao da ne ma ju pra-
vo što ne će da slu že pod oruž jem…(Mi ja to vić, 1895:3).

Sa la Mi ra je od Ne delj ne ško le za hri šćan sku na u ku (Ma ken zi, 1982) po tom 
po sta la i bi la naj u spe šni ja kao Ško la za prak tič ne ra do ve za žen sku de cu, gde je pre-
da va la iz ve sna gđi ca Kon dić, a de ca su bi la po u ča va na i u Sve tom pi smu. Pred smrt 
1895. go di ne imao je pla no ve da tu otvo ri i De či je za ba vi šte, kao što je to ne u spe-
šno nu dio još po čet kom 90-tih be o grad skim lu te ra ni ma i re for ma ti ma (Be o grad-
skoj pro te stant skoj op šti ni). O Ma ken zi je vom od no su pre ma na za re ni ma još je go-
vo rio Mi ja to vić u svo jim član ci ma na vest o Ma ken zi je voj smr ti (vi di do da tak 4).

Ma ken zi je stal no bio uklju čen u hu ma ni tar ni rad u Sr bi ji. De se ti deo nje-
go vog pri ho da od iz najm lji va nja En gle zov ca i dru ge za ra de upla ći van je Be o-
grad skoj op šti ni za po tre be bri ge o si ro ma šni ma, a od svo jih sta na ra zah te vao je 
da pot pi šu da ne će pro da va ti al ko hol na pi ća. 

Mi ja to vić sve do či ka ko je i za rom sku de cu po ku šao da or ga ni zu je ne ku 
for mu ško lo va nja. Od re dio je da jed na od zgra da na Sla vi ji ko ju je ot ku pio bu de 
za te na me ne i unaj mio je jed nu mla du de voj ku Srp ki nju da bu de uči te lji ca. On-
da su Ma ken zi i Mi ja to vić išli u ’Ci gan-ma lu’, od po ro di ce do po ro di ce, u na me-
ri da Ro me na go vo re da de cu po ša lju u ovu spe ci jal nu ško lu. Mi ja to vić na vo di da 
su se ro di te lji na to sa mo sme ja li i od bi li da ša lju de cu u ško lu. „Sko ro svi su tra-
ži li, me đu tim, od Ma ken zi ja da im da no vac da oni od ško lu ju svo ju de cu na svoj 
na čin, što je moj pri ja telj od bio da uči ni“ (Mi ja to vic, 1917:212). Ide ja ni je bi la 
uspe šna pa je od ba če na.



120 Branko Bjelajac: Frensis Makenzi – prijatelj Srbije: pravoslavni…

Još je dan Ma ken zi jev fi lan trop ski po ku šaj ni je bio us pe šan. Uz po moć Mi-
ja to vi ća, od grad skih vla sti je do bio odo bre nje da ne de ljom or ga ni zu je ru čak za 
pro sja ke i ne volj ni ke Be o gra da. Ka ko ni je dan ho tel ni re sto ran ni je že leo da im 
iz naj mi pro stor i ku hi nju, čak ni po dvo stru koj ce ni obro ka, an ga žo van je ko nač-
no ma ga cin sa pro dav ni com za sir i ki se lo mle ko u cen tru gra da, ko ji je dr žao iz-
ve sni Ma ke do nac vo ljan da im iza đe u su sret, na sa mim Te ra zi ja ma9. Ma ken zi je 
po kri vao sve tro ško ve uklju ču ju ći tu i štam pa nje let ka, a dok je ru čak tra jao, na-
glas je či ta no iz Sve tog pi sma. Iako Ma ken zi ni je bio sve šte nik, mi ni star obra zo-
va nja i ve ra Alim pi je Va si lje vić mu je odo brio da se Sve to pi smo mo že či ta ti na-
glas na jav nom me stu. Od 500–600 pro sja ka, ko li ko je Be o grad ta da imao, na pr-
vi skup je do šlo njih tri de se tak, na dru gi se dam a tre će ne de lje do šlo ih je sa mo 
tro ji ca. Oni su Ma ken zi ju po ru či li, da ako baš že li da im po mog ne, tre ba da im da 
sva kom po je dan di nar, a ne da im pla ća ve če ru dok im je Mi ja to vić či tao Psal me 
i pro po ve di iz Je van đe lja. Po tom su i oni oti šli.

Go di ne 1886. Ma ken zi je pi sao Op štin skom od bo ru va ro ši gra da Be o gra da 
a u ve zi sa od re đi va njem gra ni ca gra da Be o gra da i nje go vim pred lo gom re gu la ci-
o nog pla na na se lja En gle zo vac ko je on pred la že da se uvr sti u Be o grad sku va roš. 

Go di ne 1891. pi še be o grad skim dnev nim no vi na ma i tra ži osni va nje dru-
štva za za šti tu ži vo ti nja, ko me je od mah bio spre man da upla ti ve ću svo tu za po-
če tak ra da (vi di DO DA TAK 3).

Ma ken zi ko ji po ma že na za re ni ma, po sr nu lim de voj ka ma, ra nje ni-
ma, du hov no pa lim, pro sja ci ma pra vi je za čet nik fi lan trop skog po-
kre ta u Sr bi ji. U ve ći ni nje go ve de lat no sti po ma gao mu je Mi ja to-
vić. Sto ga, obo ji ca no se za slu ge za ši re nje ide ja hri šćan skog mi lo sr-
đa i re li gi o zne ob no ve…(Mar ko vić, 2006:65) 

Fren sis Ma ken zi je umro 22. av gu sta 1895. go di ne u Aper-Nor vu du, u En-
gle skoj. Sa mo se dam sa ti pre svo je smr ti dik ti rao je pi smo ko je se ti ca lo pla no va 
za de či je za ba vi šte u Be o gra du i nje go vog uče šća u tom ra du. Ka ko je, me đu tim, 
nje gov te sta ment ostao ne pro me njen, sred stva na me nje na za rad u Sr bi ji su ipak 
oti šla mi sij skom ko le džu. 

Po vo dom Ma ken zi je ve smr ti Bri tan sko i ino stra no bi blij sko dru štvo je iz-
da lo čla nak u ko me su se pri se ti li sa rad nje sa Ma ken zi jem za vre me nje go vog bo-
rav ka u Sr bi ji. Čla nak je na pi sao Edvard Mi lard, ko ji je ru ko vo dio ra dom na Bal-
ka nu iz Beč kog de poa dru štva i u nje mu je na veo da je ne ta ko dav no Ma ken zi bio 
ve o ma bo le stan, sko ro pred smrt, u Be o gra du, i da je tom pri li kom grad Be o grad 
že leo Ma ken zi ju da po klo ni grob ni cu u znak za hval no sti za nje gov fi lan trop ski 
rad u gra du. Ma ken zi je ta da pre zdra vio ali je ne ko li ko go di na ka sni je ipak pod-
le gao bo le sti (Mil lard, 1896:22).

9  Je dan od glav nih be o grad skih tr go va.
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DO DA TAK 1
Dnev ni list 21.2.1891. go di ne
„Be o grad ske ve sti“ – No va ve čer nja ško la

U zgra di na „No vom se li štu“, po dig nu toj do ka fa ne „Sla vi ja“, otvo re na je 
ve čer nja ško la, na svu pi sme nu i ne pi sme nu si ro čad iz ovog kra ja, ko ji ma je ne-
mo gu će da se ško lu ju pre ko da na. Za sa da ima do 40 uče ni ka a pre da va nja se dr-
že od 7–9 uve če. Svi ma nji ma pre da je je dan uči telj, i to: či ta nje, pi sa nje i ra ču na-
nje. Na pre da va nja do la zi če sto i sop stve nik ku će, ko ji je osno vao ovu ško lu i o 
či jem se odr ža nju sta ra.

DO DA TAK 2
Ti pič ni srp ski sve šte nik

Moj škot ski pri ja telj, po koj ni Fren sis H. Ma ken zi (Fran cis H. Mac ken zie 
of Ros ses hi re) – je dan od naj re li gi o zni jih lju di ko je sam ika da upo znao – jed nom 
je po že leo da ga upo znam sa ti pič nim srp skim sve šte ni kom mo der nog do ba. Od-
u vek sam mi slio da moj pri ja telj, ar hi man drit Ni ka nor Du čić, pred sta vlja ide al-
nog srp skog sve šte ni ka, i ta ko sam ga po zvao da se upo zna sa Ško tom u mo joj 
ku ći. Upo zna li su se, du go i za ni mlji vo raz go va ra li do onog tre nut ka ka da je go-
spo din Ma ken zi po sta vio pi ta nje o uspe šno sti mo li tve i na šoj oba ve zi da se mo-
li mo.

„Pu no sam pu to vao po va šoj ze mlji“, re če moj škot ski pri ja telj ar hi man-
dri tu, „i uvek me je ra do va lo da vi dim u sva koj pri li ci do ka ze vi so ke in te li gen-
ci je u va šem na ro du. Ali mo ram da pri znam da me je raz o ča ra lo da vi dim va-
še cr kve pra zne i ka ko se vaš na rod ret ko mo li. Tre ba da na u či te na rod da se vi-
še mo li!“

„Iz vi ni te mo lim vas,“ od go vo ri moj ide al ni srp ski sve šte nik. „Ja ne sma-
tram da naš na rod tre ba vi še da se mo li, pa čak ni ono li ko ko li ko to sa da či ne! Naš 
na rod se mo lio Bo gu vi še od če ti ri ve ka da ih oslo bo di od Tu ra ka, ali Bog ni ka-
da ni je od go vo rio na te mo li tve! Ono što mi že li mo da nas ni je mo li tva, već do bro 
obra zo va nje, do bre ško le, do bri voj ni ci, do bri ofi ci ri i do bro oruž je!“

Go spo din Ma ken zi se okre nu ka me ni du bo ko oža lo šće nog li ca i po ti ho me 
upi ta: „Zar je ovo vaš ide al ni srp ski sve šte nik?“ Ja sam lič no bio za pa njen i oža-
lo šćen od go vo rom mog pri ja te lja „mi tro no sca“, ali ni sam ni šta dru go mo rao da 
uči nim osim da klim nem gla vom u znak pri zna nja.

Iz knji ge na en gle skom je zi ku: Che do Mi ja to vich, Ser via of the Ser vi ans, 
New edi tion, Lon don, Sir Isa ac Pit man & Sons, 1911, stra na 37.
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DO DA TAK 3
Ob ja vlje no u be o grad skom Dnev nom li stu, broj 159, od 24.7.1891

Ured ni ku Dnev nog li sta
U jed nom od po sled njih bro je va va še ga li sta iz ne li ste slu čaj o svi re pom 

po stu pa nju sa jed nim ko njem ov de u Be o gra du i za vr šu je te, iz ja vlju ju ći da je 
kraj nje vre me, da se kod nas usta no vi dru štvo za šti će nje ži vo ti nja.

Do pu sti te mi, da ka žem da sam ja dr žao to isto za vi še go di na i dao bi ra do 
500 di na ra na dru štvo, ko je bi se usta no vi lo s tom ce lji.

U En gle skoj ima de ve li ko ta ko dru štvo, ko je ima u slu žbi ne ko li ko po li-
ca ja ca, i za kon pro tiv svi re pog po stu pa nja sa ži vo ti nja ma ta ko je strog u vr še nju 
da, gde se sa zna da se nov ča na ka zna ne bi te ško ose ti la, obič no osu đu je bo ga ta-
še pre stup ni ke na za tvor, i dej stvo ne kih pri me ra ja ko spre ča va svi re po po stu pa-
nje sa sto kom.

No ob ra đi va nje mi lo sr đa me đu lju di ma ta kvim sred stvi ma ni je od ma nje 
va žno sti ne go da se spa su na še po treb ne, do bre i ne me slu ge od zlo sta vlja nja.

Be o grad, 19. ju la 1891.
Fran sis H. Ma ken zi

DO DA TAK 4 
† Fran sis H. Ma ken zi je od Če do mi lja Mi ja to vi ća
Ob ja vlje no u na stav ci ma u Ma lim No vi na ma 3–7. sep tem bra 1895. go di-

ne u Be o gra du

Po sta li smo br zo do bri pri ja te lji, oso bi to od da na kad sam s dra ge vo lje pri-
stao da se mo že u mo joj ku ći sa sta ti s ne kim Na za ren ci ma, ko ji su mu od en gle-
skih pri ja te lja to plo bi li pre po ru če ni, i ko ji su bi li na ro bi ji u gra du be o grad skom, 
i kad sam ga jed nog da na pra tio u grad (1877) da u ta mo šnjim ka za ma ti ma po ho-
di one Na za re ne, ko ji ma ni je bi lo do zvo lje no da u va roš iz la ze. 

On se do sta lič no in te re so vao za Na za re ne, i to iz dva uzro ka: pr vo, za to 
što su ti je di ni lju di u Sr bi ji ko ji su či ta li po svo jim do mo vi ma Sve to Pi smo na 
srp skom je zi ku, i ko ji su se sa sta ja li da se, opet na svo me na rod nom je zi ku, Bo gu 
mo le – a dru go, za to što mu se kao čo ve ku ro đe nom i od ra slom u slo bod noj En-
gle skoj či ni lo da vlast ni je ima la pra va da za tva ra lju de sa mo zbog nji ho vog sa-
sta ja nja da se Bo gu mo le!… Na la ze ći da se ti lju di, ko jih je po bo žnost za nj ne su-
mlji va bi la, go ne ne pra ved no, on je imao pre ma nji ma sim pa ti je, i kad bi se ko ji 
na za ren uap sio i iz veo pred sud sa mo zbog od la že nja na sa stan ke za mo li tvu, on 
im je sam o svom tro šku na ba vljao pra vo bra ni o ce, pla ćao sve tro ško ve oko su đe-
nja i u ne ko li kim slu ča je vi ma po ma gao nov cem iz dr ža va ti fa mi li je osu đe nih…

On je šta vi še u sva koj pri li ci i Na za re ni ma i dru gi ma go vo rio, da je dr ža va 
sa vr še no u pra vu kad su do vi ma osu di sva kog gra đa ni na ko ji ne će da is pu ni jav-
nu du žnost da slu ži u voj sci i da se bo ri za otadž bi nu. Na za re ni su s po čet ka i uz 
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pri zna nja za nje go ve ma te ri jal ne po mo ći i sim pa ti je do zvo lja va li mu da do đe na 
nji ho ve mo li tve. Ali, kad su u mno go pri li ka ču li ne po sred no od nje ga, da, što se 
ti če pi ta nja o oruž ju, oni baš po Sv. Pi smu ne ma ju pra vo, on da ja ve to ne ka kvom 
svo me vla di ci u Ugar skoj i do bi ju od ovo ga na red bu: da ga vi še ni ka ko ne pu šta-
ju na svo je mo li tve ne sa stan ke, i da od nje ga ni šta ne pri ma ju! Se ćam se i či ni mi 
se kao da sad gle dam pred so bom Ma ken zi ja ka ko ne ve seo, du bo ko po gru žen do-
la zi k me ni da mi se ža li ka ko je to ga da na bio oti šao na mo li tvu k Na za re ni ma, i 
ka ko su mu oni pri šli da mu ka žu da su od svo ga sta re ši ne do bi li na log, da ga is-
te ra ju ako bi im ikad na skup nji hov do šao!…
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FRANCIS MACKENZIE – A FRIEND OF SERBIA: BENEFACTOR 
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH AND PROTECTOR 

OF RELIGIOUS MINORITIES

Abstract

Francis Mackenzie lived in Serbia for almost 20 years. During that period 
of time he supported an activism of citizens in humanitarian aid campaigns, pro
cigind help in building a road and a field military hospital, and help for Bosnian 
refugees. He also showed compassion toward the deserted, beggars, tried to ini
tiate elementary education for the Roma children, helped train teenage girls, and 
even suggested founding an animal protection society in Belgrade. In addition to 
all this, as a large landowner in Belgrade, he organized urbanization and settling 
the poorer strata of the population on his land, offering affordable rents. He also 
donated land for the construction of St. Sava Orthodox church, and supported 
translation and publication of religious literature and publishing. Mackenzie was 
also a friend of the Nazarenes, financially supported their court cases, and later 
also offered help to self-supporting Nazarene families. This article also speaks of 
the role that Cedomil Mijatovic had in many of Mackenzie’s activities in Serbia.

Key words: Francis Mackenzie, Hall of Piece (Sala mira), nazarenes, Ce
domir Mijatovic, Englezovac, humanitarian work, Serbia.
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АБОРТУС ИЗМЕЂУ ПРАВА НА ЖИВОТ 
И ПРАВА НА СЛОБОДНО ОДЛУЧИВАЊЕ 

О РАЂАЊУ

Резиме:

Да ли је абортус метод планирања породице и право загарантовано 
уставном и законском регулативом или се ради о умишљајном лишавању 
живота фетуса, питање је које и данас изазива бројне контраверзе. 
Ставови религија о моралној оправданости абортуса, углавном се много не 
разликују. Са друге стране, у упоредноправној законској регулативи и судској 
пракси у овој области, могу се уочити битне разлике. Анализом законских 
решења у нашој земљи и појединих упоредноправних решења, одговориће 
се на питање, да ли је право на абортус неприкосновено људско право, 
нужно зло у одређеним ситуацијама или злочин, независно од конкретне 
ситуације. Колико се ставови званичних религија разликују у односу на 
ставове законодаваца и да ли је могуће постићи узајамни компромис?

Кључне речи: Право на абортус, право на живот, одлучивање о 
рађању, религија и абортус.

1. Увод

Свако има право на заштиту репродуктивног здравља, а принудни 
абортуси и принудне стерилизације су забрањене. То значи да право на 
репродукцију не уживају само особе које могу да рађају природно, већ и 
стерилне особе којима се омогућују третмани за лечење стерилитета. Право 
на репродукцију имају и појединци, а не само парови у брачној и ванбрачној 
заједници. Међутим, и даље постоје различита мишљења о томе да ли је 
абортус средство за планирање породице или не. Став Светске здравствене 
организације је да се абортус не сматра средством за планирање породице. 
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Пошто и прекид трудноће такође доводи до регулисања рађања, појам 
планирања породице требало би схватити, не само искључиво у вези са 
спречавањем трудноће, него и у вези са слободним одлучивањем о прекиду 
трудноће. Абортус је у том случају корективни метод планирања који се 
примењује онда када до нежељеног зачећа већ дође.

Још су стари Грци и Римљани планирали своје потомство, тако што 
су прекидали трудноће и користили различита контрацептивна средства. У 
средњем веку се мало писало и говорило о контрацепцији, а у народу се о 
томе говорило тајно, путем усменог предања. У 19. веку се јавља масовна 
жеља за ограничењем рађања деце услед друштвених промена, али како 
у то време није било доступних заштитних средстава, жене су прекидале 
нежељене трудноће, а последице су биле велики број умрлих жена и жена 
које су остајале неспособне да роде, јер су прекиде трудноћа обављале 
особе без посебне стручне спреме. Постепено се јављају идеје о спречавању 
последица недопуштених прекида трудноће, а затим и идеја о употреби 
контрацептивних средстава. У годинама које долазе, пажња ће се усмерити, 
пре свега, на одговорност према деци и однос међу партнерима.1

На ша др жа ва је на по след њем ме сту у Евро пи по бро ју ко ри сни ца 
кон тра цеп тив них пи лу ла и хор мон ске спи ра ле. На пре кид труд но ће се нај-
че шће од лу чу ју же не ко је су у бра ку или ду гој ве зи, а го ди шње се на абор тус 
од лу чи и 6.000 де во ја ка ста ро сти од 16 до 19 го ди на. Пре ма по да ци ма ко-
ји се од но се на 2006. го ди ну, сто па укуп ног фер ти ли те та у Ср би ји (ван под-
руч ја Ко со ва и Ме то хи је), из но си 1,44 де те та по же ни, што зна чи да је ни-
во ра ђа ња око 30% ис под по тре ба про стог об на вља ња ста нов ни штва (Ра ше-
вић: 2008, 14).

Мно ге мла де же не у зе мља ма у раз во ју ко ри сте тра ди ци о нал не ме то-
де за спре ча ва ње труд но ће, нпр. ба ја ња и ра зно ра зне тра ве. Не ке као сред-
ство кон тра цеп ци је ко ри сте и аспи рин или ан ти би о тик. Же не у Тан за ни ји и 
Ни ге ри ји сма тра ју да је нај бо ље ре ше ње за не же ље ну труд но ћу абор тус, јер 
је по њи хо вом ми шље њу мно го без бед ни ји по здра вље од ан ти–бе би пи лу-
ла. Сва ке го ди не око 42 ми ли о на же на у све ту из вр ши абор тус, а 20 ми ли о-
на то учи ни иле гал но.2

У зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке ути цај Ри мо ка то лич ке цр кве је ве ли ки 
и са мо Ку ба, Гва ја на и Пор то ри ко до пу шта ју абор тус на зах тев же не, а мно-
ге дру ге др жа ве са мо уко ли ко по сто ји мал фор ма ци ја фе ту са или опа сност 
по жи вот мај ке. Абор тус ни је до зво љен у 7 од 34 др жа ве у Ла тин ској Аме-
ри ци.3 Ла ти но а ме рич ке зе мље су уне ле од го ва ра ју ћу од ред бу у члан 4 став 

1                   http://www.nedasubota.com/najbolje_vreme_za_roditeljstvo.htm,  07.02.201 2. 
2  World H ea lth Organizat io n ( WHO), (2 00 7), Uns afe Abortio n:  G l obal an d  Regional Esti-

mates of the Incidence  of Unsafe  Abortio n  and Associate d M ortality  in 2 003, с тр.  1 .
3 Fac ts  on Abortion  in  Latin America And the Caribbean, Guttmacher Institute, January 

2012. Доступно на                    http://www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America.pdf 09.02.2012. 
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1 Аме рич ке Кон вен ци је о људ ским пра ви ма ко ја гла си: „Сва ко има пра во да 
му се по шту је пра во на жи вот. Ово ће се пра во шти ти ти за ко ном, у на че лу 
од тре нут ка за че ћа.“4

У Ки ни по сто ји по ли ти ка при нуд ног пла ни ра ња по ро ди це ко ја пред-
ста вља те жак об лик кр ше ња људ ских пра ва. С об зи ром на то да је по За ко ну 
о пла ни ра њу по ро ди це до зво ље но јед но де те по по ро ди ци, број ни су при-
сил ни абор ту си и на сил не сте ри ли за ци је же на.5

2. Став свет ских ре ли ги ја пре ма абор ту су

Хри шћан ска цр ква је од у век сма тра ла да је абор тус уби ство, јер плод 
има ду шу од мо мен та за че ћа, а абор тус и уби ство су из јед на че ни у уче њу 
св. Ва си ли ја Ве ли ког у IV ве ку, као и од лу ком Ца ри град ског са бо ра из 692. 
го ди не. Иако су ра ни је хри шћа ни због абор ту са за у век уда ља ва ни од цр кве, 
да нас су санк ци је бла же, па се та ко же на ма ко је су пре ки ну ле труд но ћу, њи-
хо вим парт не ри ма ко ји су за тај чин да ли са гла сност, ги не ко ло зи ма и ме ди-
цин ским се стра ма ко ји су из вр ши ли пре кид труд но ће, за бра њу је уче шће у 
Све том при че шћу у огра ни че ном вре мен ском пе ри о ду. Пра во слав на и ка то-
лич ка Цр ква оправ да ва ју абор тус са мо ако је жи вот труд ни це угро жен и ако 
је плод већ ег зи ти рао. Не ки ли бе рал ни ји про те стант ски кру го ви, као раз ло-
ге за абор тус при хва та ју и ано ма ли је пло да и труд но ћу ко ја је по сле ди ца си-
ло ва ња или ин це ста. (Глум бић: 2007, 188).

Је вреј ске ре ли гиј ске вла сти су одо бра ва ле абор тус у раз ли чи тим си-
ту а ци ја ма, као нпр. у си ту а ци ји ка да је ме ди цин ским ве шта че њем утвр ђе но 
да ће одр жа ва ње труд но ће ути ца ти да мај ка пот пу но из гу би слух. До зво ла је 
до би је на и у слу ча ју си ло ва ња, су и цид них иде ја на ста лих због труд но ће и 
због не ких здрав стве них про бле ма, док зах те ви за пре кид труд но ће због ге-
нет ских по ре ме ћа ја пло да углав ном ни су ува жа ва ни. (Глум бић: 2007, 188).

У Ку ра ну се абор тус не по ми ње, али се на во ди да је уби ство де те та 
те жак зло чин, па се де ба та о етич кој оправ да но сти абор ту са углав ном за-
сни ва на утвр ђи ва њу пе ри о да ка да се ем бри он или фе тус мо гу сма тра ти де-
те том. Пре ма уче њу про ро ка Му ха ме да ду ша ула зи у фе тус у 120-ом да ну, 
али ислам ски те о ло зи не ма ју је дин ствен став о овом пи та њу. Ма ли ки шко-
ла у се вер ној и цр ној Афри ци и Хан ба ли шко ла у Са у диј ској Ара би ји и Еми-
ра ти ма, до зво ља ва ју абор тус до 40 да на труд но ће, а Ха на фи шко ла (Тур ска, 
Сред њи ис ток и Цен трал на Ази ја) и Сха фи шко ла (Ју го и сточ на Ази ја, Ју-

4  In ter-American Speci ali zed C onf erence o n Human Rights, S an Josi , Costa  Rica, 22  
N ove mber 196 9. 

5  Ne w Eviden ce  Re ga rding Chi na ’s  One- Child Pol icyForced Abort ion,  Involuntary Steri
lization, Infanticide and

Coercive Family Planning(2009.), доступно на               http://www.pearlsofchina-thefilm.com/lit
tlejohn1.pdf 09.02.2012 .
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жна Ара би ја и де ло ви ис точ не Афри ке), до зво ља ва ју абор тус до 120-ог да-
на. Абор тус је увек до зво љен са мо у из у зет ним слу ча је ви ма, па се та ко ни 
труд но ћа на ста ла као по сле ди ца си ло ва ња не сма тра до вољ ним раз ло гом за 
абор тус, а абор тус из еуге нич ких раз ло га сма тра се до зво ље ним. (Глум бић: 
2007, 188).

Пре ма хин ду и стич ком схва та њу ду ша и те ло се спа ја ју у тре нут ку 
опло ђе ња, па је плод лич ност од мо мен та опло ђе ња и у ње му се на ла зи ре-
ин кар ни ра на ду ша. Хин ду и зам се про ти ви абор ту су, осим ако пре кид труд-
но ће ни је нео п хо дан да би се мај ци спа сио жи вот. (Da mian: 2010, 128).

3. За кон ска ре гу ла ти ва у Ре пу бли ци Ср би ји

У Уста ву Ре пу бли ке Ср би је6 члан 63. утвр ђу је „пра во сва ко га да од лу-
чу је о ра ђа њу де це“. Члан 5. По ро дич ног за ко на7 утвр ђу је да же на сло бод-
но од лу чу је о ра ђа њу.

  У на шем пра ву се до де се те не де ље труд но ће мо же из вр ши ти пре-
кид труд но ће са мо на зах тев бре ме ни те же не, уз ње ну из ри чи ту са гла сност, 
а о зах те ву да пре ки не труд но ћу по треб но је да се сло жи ле кар спе ци ја ли-
ста аку шер ства и ги не ко ло ги је, ко ји је ду жан да же ну оба ве сти о опа сно сти-
ма и по сле ди ца ма пре ки да труд но ће. И до де се те не де ље се пре кид труд но-
ће не мо же из вр ши ти ако се утвр ди да би се њи ме те же на ру ши ло здра вље 
или угро зио жи вот же не. За пре кид труд но ће ли ца мла ђег од 16 го ди на, по-
треб на је са гла сност ро ди те ља или ста ра те ља, а ако су они спре че ни, са гла-
сност над ле жног ор га на ста ра тељ ства. Од де се те до два де се те не де ље пре-
кид труд но ће се сма тра из у зет ним и о ње му од лу чу је кон зи ли јум ле ка ра, а 
раз ло зи мо гу би ти ме ди цин ски, еуге нич ки или мо рал ни.8 На кон два де се те 
не де ље, о пре ки ду труд но ће од лу чу је Етич ки од бор здрав стве не уста но ве, 
ко ји чи ни пет чла но ва и пет за ме ни ка, ме ђу ко ји ма су спе ци ја ли ста ги не ко-
ло ги је и аку шер ства, пе ди ја три је, не у роп си хи ја три је, ин тер не ме ди ци не и 
прав ник, ко ји има ју на став но зва ње про фе со ра ме ди цин ског, од но сно прав-
ног фа кул те та, или на уч ни сте пен док то ра ме ди цин ских, од но сно прав них 
на у ка. Од лу чу је се јед но гла сно и не по сто ји пра во жал бе на од лу ку овог те-
ла.9 Не до зво љен пре кид труд но ће ин кри ми ни сан је чла ном 120 КЗ РС, ко-
јим се у за ви сно сти од на чи на из вр ше ња де ла и по сле ди ца де ла, про пи су ју 
ка зне за тво ра од три ме се ца до два на ест го ди на, у слу ча ју ка да је на сту пи-

6  Ус тав Р епубли ке  Ср бије,  „  Службен и г ласник  РС“, бр. 98/2006.
7 Породи чни зако н Ре публик е  Србије,  „ Службени г ласн ик РС“,  бр . 18/ 20 05.
8 Зак он  о пост упку прекида трудноће у з дра вственој  устано ви  Србије,  „ Служб ени 

гла сник Р С“ , бр. 16/9 5.
9  Правилни к  о броју,  са ставу  и начину рада етичког одб ора  у зд ра вствен ој  ус танов и,  

„Службен и г ласник  РС“, бр. 30/95.
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ла смрт, те шко на ру ша ва ње здра вља или дру га те шка те ле сна по вре да же не 
над ко јом је вр шен пре кид труд но ће10.

 По да ци пре ма ко ји ма се у на шој зе мљи оба ви го ди шње око 150.000 
абор ту са су по ра жа ва ју ћи, као и чи ње ни ца да сва ка дру га же на не ко ри сти 
кон тра цеп ци ју.

 Да би се прак са ма сов них пре ки да труд но ћа пре ки ну ла, од но сно, 
да би се број пре ки да не же ње них труд но ћа сма њио, нео п ход но је ра ди ти на 
по ди за њу све сти ста нов ни штва о зна ча ју овог про бле ма. У ту ак ци ју би тре-
ба ло укљу чи ти сред ства јав ног ин фор ми са ња, уни вер зи те те, струч ња ке и 
све за ин те ре со ва не по је дин це. Љу ди мо ра ју по ста ти све сни да је пла ни ра-
ње по ро ди це њи хо во пра во, али да то пра во под ра зу ме ва и од го вор ност пре-
ма се би, парт не ру и још не ро ђе ном де те ту. Ако и при хва ти мо да је абор тус 
ко рек тив ни ме тод пла ни ра ња по ро ди це, он сва ка ко ни је по же љан, јер су по-
сле ди це абор ту са да ле ко се жне. По ред мо гу ћих здрав стве них ком пли ка ци ја, 
абор тус је и пси хич ка тра у ма за сва ку же ну. Нај ве ћа тра у ма је за мла де де-
вој ке. Је дан од уз ро ка је и чи ње ни ца да је секс та бу те ма у ве ћи ни по ро ди ца, 
док у шко ла ма не по сто ји пред мет сек су ал но вас пи та ње. На ше ста нов ни-
штво се пред ста вља као вр ло па три јар хал но и тра ди ци о нал но, и ве ћи на ће 
по но сно ре ћи да не гу ју „пра ве по ро дич не вред но сти“. То, по пра ви лу зна чи, 
од су ство искре ног и отво ре ног од но са са де цом и не по сто ја ње ко му ни ка ци-
је ко ја је вр ло ва жна за њи хов раз вој и пред ста вља осно ву за из град њу од го-
вор них и са мо све сних лич но сти.

4. Исто ри ја ле га ли зо ва ња абор ту са у САД и да на шња по ли ти ка 
 у обла сти пла ни ра ња по ро ди це

 4.1. Слу чај Роу про тив Веј да

У овом слу ча ју, Вр хов ни суд је по ту жби ту жи ље ко ја је ту жбу под не ла 
због за ко на Тек са са ко ји је за бра њи вао абор тус, до нео од лу ку да је абор тус 
устав но пра во и да же на има пра во да сло бод но од лу чу је о ра ђа њу. У ме ђу-
вре ме ну, док је че ка ла на суд ску од лу ку, ту жи ља се по ро ди ла, али је од лу ка 
зна чај на јер је ње ним до но ше њем абор тус ле га ли зо ван у це лој др жа ви (Ca
se of Roe v. Wa de, 410 U. S. 113, oд 22. 01. 1973).

По сле ди це ове суд ске од лу ке би ле су пад бро ја че до мор ста ва, на пу-
ште не но во ро ђен ча ди, де це да те на усва ја ње и бра ко ва под при ну дом. Ме-
ђу тим, про тив ни ци абор ту са ис ти чу, да је од мо мен та до но ше ња ове пре су-
де до да нас, пра ва на жи вот ли ше но око че тр де сет ми ли о на Аме ри ка на ца.

10 Кривични законик Републике Србије , „Служ бени гла с ни к  РС“, б р. 85/ 05, 88/05 и 
1 07/2005 , 7 2/0 9, 111/0 9.
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4.2. Ре ви ди ра ње „Мек си ко Си ти по ли ти ке“

Пред сед ник САД Ба рак Оба ма у ја ну а ру 2009. го ди не, пот пи сао је 
уред бу ко јом се уки да за бра на фи нан си ра ња ме ђу на род них гру па за пла-
ни ра ње по ро ди це ко је про мо ви шу абор тус. Овом од лу ком ре ви ди ра се тзв. 
„Мек си ко Си ти по ли ти ка“, ко ју је на кон фе рен ци ји Ује ди ње них на ци ја 1984. 
го ди не ини ци рао пред сед ник Ро налд Ре ган. Од не вла ди них ор га ни за ци ја се 
зах те ва ло, да се пре при ма ња сред ста ва аме рич ке вла де сло же, да не ће оба-
вља ти ни ак тив но про мо ви са ти абор тус као на чин пла ни ра ња по ро ди це. И 
пред сед ник Џорџ Буш је сма трао да но вац по ре ских об ве зни ка не тре ба да 
бу де ко ри шћен за пла ћа ње и про мо ви са ње абор ту са. Гру пе за бор бу про тив 
абор ту са, кри ти ко ва ле су Оба ми ну од лу ку о уки да њу за бра не.11 Гру пе ко-
је по др жа ва ју ову од лу ку ис ти чу, да је за бра на до ве ла до сма ње ња сред ста-
ва за ме ђу на род не ор га ни за ци је, ко је пру жа ју услу ге пла ни ра ња по ро ди це и 
здрав стве не за шти те у си ро ма шним др жа ва ма. На тај на чин, мно гим же на-
ма је ус кра ће на кон тра цеп ци ја и дру ге здрав стве не услу ге, а по сле ди це су 
би ле ве ли ки број иле гал них абор ту са и смр ти.

5. Прак са Европ ског су да за људ ска пра ва у обла сти за шти те пра ва 
 фе ту са (обим при ме не пра ва на жи вот из чла на 2 ЕК)

Кон вен ци ја о људ ским пра ви ма12 у чла ну 2 утвр ђу је, да је пра во сва-
ко га на жи вот за шти ће но за ко ном и да ни ко не сме би ти на мер но ли шен жи-
во та, осим при ли ком из вр ше ња суд ске пре су де на смрт ну ка зну за кри вич на 
де ла за ко ја је та ка зна пред ви ђе на за ко ном. У ста ву два истог чла на се утвр-
ђу је, да ни је у су прот но сти са од ред ба ма овог чла на ни ли ше ње жи во та про-
и за шло из упо тре бе си ле, ко ја је би ла ну жно по треб на при од бра ни би ло ко-
је осо бе од про тив прав ног на си ља, при за ко ни том хап ше њу или спре ча ва-
њу бек ства осо бе ко ја је за ко ни то ли ше на сло бо де и ра ди су зби ја ња по бу не 
или не ми ра у скла ду са за ко ном. У Кон вен ци ји не пи ше ка да жи вот по чи ње 
и ка да се за вр ша ва, што је спор но у од но су на за ко не ко ји до зво ља ва ју пре-
кид труд но ће или еута на зи ју.

У др жа ва ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе не ма оп ште са гла сно сти о абор-
ту су, па се и Суд уз др жа вао од до но ше ња чвр стих ста во ва по том пи та њу. За-
ко ни о абор ту су су раз ли чи ти у зе мља ма Европ ске уни је. На Мал ти је на мер-
ни пре кид труд но ће за ко ном за бра њен, а у Ир ској је до зво љен са мо уко ли ко 

11 „Када  се  суоча вамо сваког  јутра  с а  све д уб љом  финанси јс ком кризо м, за амерички 
 нар од  је ув реда спа са вањ е инду ст ри је аборт уса“ ( Шармејн  Јест,  пре дс едница г рупе „ А ме-
риканц и уједињ ени за живот “  ).

12 Европска конвенци ја  о  љу дским  пр авима, Савет Европе, 1950.  године  („ Сл . лист 
СЦГ-  Међуна ро дни уго вори “, бр. 9/03 ). 
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је нео п хо дан да би се спа сио жи вот мај ке.13 У ве ћи ни зе ма ља Европ ске уни-
је абор тус се мо же оба ви ти до 12. не де ље труд но ће, осим у Швед ској у ко јој 
је на мер ни пре кид труд но ће до зво љен до 18. не де ље труд но ће. Швед ска има 
нај ли бе рал ни ји за кон о абор ту су, јер је абор тус мо гу ће оба ви ти и у 22. не-
де љи труд но ће уз по себ ну са гла сност струч ња ка, а ма ло лет ни ца ма ни је по-
треб на пи сме на са гла сност ро ди те ља.(Abor tion Act of 1974, SFS 1974:595).

Пи та ње мо гућ но сти абор ту са у од но су на пра во фе ту са на жи вот, чи-
ни се, оста је у гра ни ца ма про це не др жа ве у скла ду са ње ним за ко но дав-
ством. У свим пред ме ти ма у ко ји ма су бу ду ћи оче ви оспо ра ва ли ли бе рал не 
за ко не о абор ту су у од но су на пра во фе ту са на жи вот у скла ду са чла ном 2. 
Кон вен ци је, Европ ски суд за људ ска пра ва је сма трао да ти за ко ни ус по ста-
вља ју пра вич ну рав но те жу, и ко ри сте ћи дис кре ци је др жа ве, од ба цио при ја-
ве као очи глед но нео сно ва не. Ти за ко ни су до пу шта ли абор тус по зах те ву у 
ра ној фа зи труд но ће, а у не ким слу ча је ви ма и у од ма клој труд но ћи, уко ли-
ко је по сто ја ла озбиљ на опа сност по жи вот или здра вље же не или опа сност 
од аб нор мал ног фе ту са.

 5.1. Слу чај Па тон про тив УK

У овом слу ча ју, Суд је сма трао да је жи вот фе ту са те сно по ве зан са 
жи во том труд ни це и да се не мо же по сма тра ти од во је но од ње га. Ако би се 
при хва ти ло да члан 2 Кон вен ци је об у хва та фе тус, ње го ва за шти та би се на 
осно ву тог чла на сма тра ла ап со лут ном у од су ству из ри чи тог огра ни че ња. То 
би зна чи ло, да је абор тус за бра њен и ако на ста вак труд но ће озбиљ но угро-
жа ва жи вот труд ни це, као и да се „не ро ђе ни жи вот“ фе ту са сма тра вред ни-
јим од жи во та труд ни це. Та кво ту ма че ње би би ло су прот но пред ме ту и свр-
си Кон вен ци је(Ca se of Pa ton v. UK, No. 8416/78 oд 13. 05. 1980).14

5.2. Слу чај А. Т. про тив Пољ ске

Жа ли ља је би ла са мо хра на мај ка са тро је де це, ко ја је па ти ла од оч не 
бо ле сти. Она ни је мо гла да рас по зна је пред ме те уда ље не ви ше 1,5 ме та ра, 

13 World Ab ortion  Po licies  20 11 , Unite d  Nations, Department of Economic and So
cial Affairs: Population division,                     http://www.un.org/esa/population/publications/2011abortio
n/2011wallchart.pdf,  0 9. 02.2012. 

14   Су протно томе,  у случају Р. Х.  против  Норвешке, Суд  је  констатовао  да би у 
 од ређеним околно стима  члан 2 мог ао да  се  примени н а фету с. Суд је закљу чио  д а не мора да  
р еш ава да л и  би  фетус мо гао д а ужив а заштиту н а  основу члана 2, ал и  не иск ључ уј е да  по д 
 одређеним  околностима то  може  бити случај,  без о бз ир а на  то што се  држ ав е уговор ниц е 
 разилазе око тога да  ли  и у којо ј мер и члан  2 штити неро ђе ни жив от. 

О бразло жење је непотпуно , јер ни у овом случају суд није рекао  ко је би то о ко лности 
могл е бит и. Case of R .H . v. Norway, No. 17004/90 oд 19. 05. 1992.
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и при ма ла је ме сеч ну ин ва лид ни ну у из но су од 140 евра. Ка да је за труд не ла 
2000. го ди не, ле ка ри су јој ре кли да мо же да осле пи, уко ли ко се од лу чи на 
по ро ђај, али су од би ли да јој из да ју уве ре ње на осно ву ко га би има ла пра во 
на абор тус. Ина че, Пољ ска у ко јој је ути цај Ка то лич ке цр кве ве ли ки, има је-
дан од нај стро жих за ко на о абор ту су. 

Суд је оба ве зао Пољ ску да жа ли љи ис пла ти на име од ште те 25.000 
евра и 14.000 евра на име суд ских тро шко ва. Суд је у об ра зло же њу на вео, да 
се жа ли љи вид зна чај но по гор шао на кон по ро ђа ја и да је она да нас ин ва лид, 
јер су јој стро гим пољ ским за ко ном о за бра ни абор ту са ус кра ће на људ ска 
пра ва(Ca se of Tysi ac v. Po land, No. 5410/03 од 20. 03. 2007).

5.3. Слу чај Бо со про тив Ита ли је

У слу ча ју Бо со про тив Ита ли је, Суд је сма трао, да и ако се прет по ста-
ви да би у од ре ђе ним окол но сти ма мо гло да се при хва ти да фе тус има пра-
ва за шти ће на чла ном 2 Кон вен ци је, у кон крет ном пред ме ту, иако под но си-
лац при ја ве ни је на вео број не де ља ко је су про те кле пре абор ту са или та чан 
раз лог због ко јег је из вр шен, до ка зни ма те ри јал по ка зу је да је труд но ћа пре-
ки ну та у скла ду са за ко ном. Ми шље ње Су да је би ло да од ред бе за ко на ус-
по ста вља ју пра вич ну рав но те жу из ме ђу по тре бе да се оси гу ра за шти та фе-
ту са, а са дру ге стра не, да се за шти ти и ин те рес же не. Др жа ва ни је пре шла 
гра ни це сво јих дис кре ци о них пра ва. (Ca se of Bo so v. Italy, No. 50490/99 oд 
05. 09. 2002).

Мо же се за кљу чи ти, да је да нас у ве ћи ни зе ма ља по ба чај ле га ли зо ван 
за ко ни ма, ко ји ипак по ста вља ју не ке усло ве да би се по ба чај мо гао из вр ши-
ти. Те жи се по ми ре њу су ко бље них пра ва, на тај на чин што се ува жа ва ин те-
рес здра вља же не и по ка зу је за бри ну тост за суд би ну не же ље не де це.

6. За кључ на раз ма тра ња

Да нас је све ма ње по ро ди ца са дво је и ви ше де це. Све је ви ше раз во-
да. Са вре ме на по ро ди ца се де тер ми ни ше у прав цу брач не за јед ни це са јед-
ним де те том, а све че шће и као ван брач на за јед ни ца, јер по сто ји тен ден ци ја 
сма њи ва ња бро ја скло пље них бра ко ва услед по ве ћа ња не по ве ре ња у ту ин-
сти ту ци ју. По ве ћа ва се и број же на ко је се од лу чу ју да ро де и по ди жу де те 
са ме, без оче ки ва ња по мо ћи од би о ло шких оче ва. Дру штве на кли ма и схва-
та ња су се про ме ни ли, па та ко ви ше ни је сра мо та би ти раз ве ден, не у дат или 
има ти ван брач но де те. По сто је же не ко је за и ста не же ле де цу, и ко је се сва-
ко днев но су о ча ва ју са осу дом око ли не. Оне се ква ли фи ку ју као не нор мал не, 
его и стич не итд., и у сва кој си ту а ци ји им се уз име и пре зи ме при ле пљу је и 
ети ке та да не ма ју де цу. Иста је си ту а ци ја и са же на ма ко је не мо гу да има-
ју де цу, али по што то ни је био њи хов лич ни из бор, са ко мен та ри ма око ли не 
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се те же и но се. У на шем дру штву, за ве ћи ну љу ди, вр ху нац са мо по твр ђи ва-
ња за же ну је мај чин ство. То илу стру је и чу ве на ре че ни ца: „ Оства ри ла се и 
на по слу и као мај ка….“. У су прот ном је нео ства ре на. При ти сак сре ди не се 
нај бо ље осли ка ва кроз пи та ња род би не ка да ће ко да се уда, оже ни, до би је 
де те, јер ето „ вре ме је“. По сле ди ца тог при ти ска је ве ли ки број же на ко је се 
на кон 30-е го ди не, па нич но уда ју и/или ра ђа ју де те са би ло ким, јер то та ко 
тре ба. Сло бод но од лу чи ва ње о ра ђа њу, код нас, ни је пра ви ло. Ме ђу тим, не 
по сто је жи вот ни ша бло ни, об ра сци и ка лу пи ко ји се мо ра ју по што ва ти. По-
сто ји оба ве за да ис по шту је мо свој жи вот и да га ис пу ни мо, ра де ћи оно што 
же ли мо, ка да за и ста же ли мо. Не због не ког дру гог, тра ди ци је, сре ди не, го-
ди на, пред ра су да. Ка да ће то би ти, не из ве сно је, али све док се на ра ђа ње бу-
де гле да ло као на „же нин дуг пред Бо гом, му жем, др жа вом и дру штвом….“ 
(Спа сић:2002, 184), по ма ка не ће би ти. Сво је вре ме но је про фе сор прав ног 
фа кул те та и књи жев ник др Мар ко Мла де но вић из ја вио: 

„Тре ба хит но на ро ду ста ви ти под нос, уме сто ге о граф ске, де мо граф-
ску кар ту да би се упо знао са сво јом суд би ном: уско ро ће мо оста ти без по-
том ства и то ће би ти крај.“15

И ка да се не об ра ћа ју ди рект но, ова кве и слич не по ру ке упу ће не су 
на пр вом ме сту же на ма. По ста вља се пи та ње, за што же не ко је су не ка да 
ма шта ле да има ју тро је де це, не же ле ви ше ни дво је и шта др жа ва ра ди да 
под стак не ра ђа ње де це? Ср би ја је че твр та зе мља у све ту по бро ју ста нов-
ни ка ста ри јих од 65 го ди на, а про сеч на ста рост ње них гра ђа на је 41,3 го ди-
не. Пре ма об ра сцу ко ји ко ри сте де мо гра фи, ка да број ста рих пре ко 60 го ди-
на бу де два и по пу та ве ћи од бро ја мла дих до 19 го ди на, по чи ње крај јед ног 
на ро да. На ју гу Ср би је по сто је ме ста у ко ји ма је број ста рих че ти ри и по пу-
та ве ћи од бро ја мла дих. Са дру ге стра не, на Ко со ву и Ме то хи ји је про сеч-
на ста рост ста нов ни штва 23,5 го ди на, што је нај бо ље до ба за ре про дук ци ју. 
Ме ђу ста нов ни штвом КиМ је чак 54 од сто де це, од но сно сва ки дру ги ста-
нов ник је де те мла ђе од 19 го ди на.16

Мо жда би уз о ре тре ба ло тра жи ти у др жа ва ма по пут Фран цу ске ко ја 
пред ста вља зе мљу са раз ви је ном по ли ти ком за по ве ћа ње на та ли те та. Са 1,9 
де це по же ни, Фран цу ска се при бли жа ва Ир ској, ко ја са 1,99 де це по же ни 
пред ста вља во де ћу др жа ву у Евро пи. Фран цу ски екс пер ти твр де да се са мо 
чет ври на по ве ћа не по пу ла ци је мо же об ја сни ти ими гра ци јом, а да нај ве ћи 
ути цај на по ве ћа ње на та ли те та има ју про гре сив ни деч ји до да ци, ра зни јед-
но крат ни по ро дич ни до да ци, по ро диљ ско и ро ди тељ ско од су ство ко је мо гу 
ко ри сти ти оба ро ди те ља, под сти цај на кре дит на и стам бе на по ли ти ка, флек-
си бил но рад но вре ме за мај ке и бо ну си при ли ком ку по ви не. Деч ји до да ци 
ра сту ли не ар но за сва ко сле де ће де те, од дру ге до пе те го ди не. Осим што је 

15 Србија све старија и све мање рађа, Глас јавности од 10. 02. 2005.
16                  http://www.srbizasrbe.net/index.php?option=com_conent&task=view&id=1285&Ite

mid=73, 09.02.2012.
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за за по сле не мај ке уки нут по рез, по ну ђе но им је и 750 евра  ме сеч но у то ку 
го ди ну да на за тре ће де те.17

Ком про мис из ме ђу пра ва на жи вот и пра ва на сло бод но од лу чи ва ње о 
ра ђа њу на ла зи се та ко, што се прет по ста вља да за ме так до из ве сног пе ри о-
да труд но ће ни је су бјект са пра вом на жи вот, или да пре те жу ин те ре си мај ке 
уко ли ко јој је здра вље угро же но. Та ко ђе, сма тра се да би ра ђа ње де те та ко је 
је по сле ди ца си ло ва ња или ин це ста, би ло про тив но до сто јан ству мај ке и ин-
те ре си ма де те та. Иако је устав ном и за кон ском ре гу ла ти вом, као и суд ском 
прак сом, не спор но при зна то пра во же не на из бор, ово пра во не би тре ба-
ло да се зло у по тре бља ва. Зло у по тре бље но је у сва ком слу ча ју ка да се абор-
тус као ин тер вен ци ја мо гао из бе ћи бла го вре ме ном кон тра цеп ци јом. Сто га, 
абор тус не тре ба схва ти ти као ре до ван ме тод пла ни ра ња по ро ди це, већ као 
оп ци ју ко јој се при бе га ва у си ту а ци ја ма ка да се труд но ћа из не ког оправ да-
ног раз ло га не мо же одр жа ти. 

У оста лим слу ча је ви ма, он је по сле ди ца не по сто ја ња све сти о нео-
п ход но сти план ског ре а ли зо ва ња по ро ди це. Про тив ни ци абор ту са, та ко ђе, 
ис ти чу да он ути че на сма њи ва ње на та ли те та. Ме ђу тим, ово се не би мо гло 
при хва ти ти као тач но, јер се пре ма по да ци ма УН из 2001. го ди не, Фран цу-
ска на ла зи ла ме ђу зе мља ма ко је има ју нај ли бе рал ни ји став пре ма по ба ча-
ју, што по ка зу је да осим по ра ста на та ли те та, њен мо дел има и по ро дич не, 
здрав стве не и со ци јал не ци ље ве.

Пра во на абор тус и сло бод но од лу чи ва ње о ра ђа њу не мо же се до во-
ди ти у пи та ње, јер би су прот но зна чи ло по вре ду прин ци па за бра не сма њи-
ва ња до стиг ну тог ни воа људ ских пра ва. Ме ђу тим, то не ис кљу чу је мо рал-
ну од го вор ност же не пре ма не ро ђе ном де те ту, што под ра зу ме ва раз ви ја ње 
све сти о ну жно сти план ског ре а ли зо ва ња труд но ће и упо тре бе кон тра цеп-
тив них сред ста ва.
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Summary:

Is abortion a method of family planning and a right guaranteed by the con
stitution and by legislation or is it a case of intentional killing of the fetus? This is 
an issue that still causes many controversies. Religious attitudes to the moral ju
stification of abortion generally do not differ. On the other hand, the comparative 
legislation and case law in this area reveals significant differences. The analysis 
of legal regulations in our country, and some comparative solutions, will enable 
us to attempt to answer the question as to whether the right to abortion is a pri
mary human right, a necessary evil in certain situations, or a crime, regardless of 
the specific situation. As far as the official religions are concerned, they have di
fferent positions in relation to the attitudes of legislators. Is it possible to agree a 
mutual compromise? 

Key words: The right to abortion, the right to life, to procreate, religion 
and abortion.



INTERVJU

Mr Nina Bosankić        UDK: 305-055.2(497.6)"2010"(047.53) 
                  28-443.5(497.6)"2010"(047.53)
Internacionalni univerzitet u Sarajevu 
n.bosankic@gmail.com

ŽENA POD VELOM

Raz go vor sa Bo silj kom1 je vo đen u ja nu a ru 2010. go di ne, u nje nom do mu, 
to kom is tra ži va nja ra đe nog u sklo pu dok tor ske di ser ta ci je ko ja se ba vi la uzro ci-
ma i po slje di ca ma do no še nja od lu ke o no še nju ni ka ba (ve la pre ko li ca). Raz go-
vor je tra jao oko 130 mi nu ta, od če ga pr vih de set mi nu ta ni je sni ma no. Iako je 
raz go vor vr lo br zo po pri mio for mu lič ne isto ri je što je ve li kim di je lom re zul ti ra lo 
od stu pa njem od glav ne te me, upra vo zbog otvo re no sti is pi ta ni ce, bo gat stva po da-
ta ka i ori gi na lo sti na ra ti va, ni je pre ki dan ni ti pre u smje ra van, te je kao ta kav u in-
te gral nom ob li ku ob ja vljen u ovom član ku. Bo silj ka je u tre nut ku sni ma nja raz-
go vo ra ima la 21 go di nu, uda ta je i maj ka kćer ke od 4 go di ne. 

Za po če tak ne ko li ko osnov nih in for ma ci ja o se bi… ko li ko imaš go di na, 
oda kle si…?

Ja ka žem svom mu žu: „ja sam tvo ja in fu zi ja, sva ko dnev na in fu zi ja sa mo-
po u zda nja.“ Ina če bi ja mi slim skre nuo iz pa me ti jer po ro di čan čo vjek bez po-
sla… to je stra šno! I ja ne vi dim se be da mu tu do la zim kao pri go va rač, ja sam 
nje mu tač no ka ta pult - sa mo ga iz ba cu jem na naj vi še ste pe ne. Da nas je te ško, jer 
oti ma ti ga i maj ka i se stra i ro đa ci, te ško je ima ti mu ža za se be. Vre me nom kad si 
že na do la zi sa svih stra na, do la zi lju bo mo ra… ja stvar no mo ram bi ti in fu zi ja sa-
mo po u zda nja jer ne bi uspio, vje ruj mi. Go di nu da na je bez po sla, mo ra se bo ri ti 
za ži vot, na dnev ni cu, ho no rar no, on ka že ako se sad ne usmje rim da tra žim po-
sao… u ži vo tu mo žeš bi ti sve, ali za ovo, ako se sad ne usmje riš… ja sam stvar-
no oda bra la to, da on za vr ši (post di plom ski stu dij, op. a.), jer ra dio je, ali što ka-
že na rod lak še je sa ma gar ca na ko nja ne go obr nu to, a on ni je čak mo gao ni di-
plom ski da za vr ši. I mi smo se od lu či li na taj ko rak da za vr ši i si gur no će mo vi-
še u ži vo tu ci je ni ti kad mu ko trp no pro đe mo kroz ži vot. Čo vjek je ta kav uspje šni-
ji, kad ne tra ži od dru gih, ka da se bo ri… osta ne čo vjek us pra van sa ka rak te rom 
i po no san, a pro ći kroz pe riod od go ja, to je ve li ka stvar jer ćeš vi še ci je ni ti stva-
ri ko je imaš. Čo vjek ko ji sve ima, du ša mu ni je za do volj na, a naj ve će bo gat stvo 
da nas je bi ti za do vo ljan sa onim što imaš. Mi smo ču dan brač ni par jer su sre ću ći 
se sad dru gim lju di ma i pri ja te lji ca ma, a ve ći nom sam sa lju di ma ko ji se ne dr že 
vje re, to je rod bi na. Svi su nam do le (na ju gu Bo sne i Her ce go vi ne, op. a.). Vi še 

1  pse u do nim 



138 Nina Bosankić: Žena pod velom

sam ve za na za maj či nu stra nu, ja sam se uda la ali ne tre ba da za ne ma rim tu svo ju 
po ro di cu i da im svo jim pri mje rom ne po ka žem šta je to. Si gur no si si noć gle da-
la „60 mi nu ta“ (po li tič ki ma ga zin u ko jem je pri ka zan pri log o hap še nju u Ma o-
či pri pad ni ka tzv. ve ha bij skog/se le fij skog po kre ta, op. a.) i me ne je to po ta klo da 
pri čam. Ja se ap so lut no ne sla žem sa lju di ma ko ji su se go re izo lo va li, ja vo lim 
ove kon tak te, ja vo lim da ži vim sa na ro dom jer sam ja dio na ro da, ne že lim da me 
iko odva ja ni zbog če ga. Ov dje sa svim kom ši ja ma fi no, eto ju tros ka že muž na 
sa ba hu, ni kad ni je čuo kom ši ju da je opso vao kao da nas. Gle dao si noc 60 mi nu-
ta… bi lo je sa mo naj cr nje, a sa na še stra ne ne ma ko po di ći de mant i on da su oni 
is ko ri sti li, pri ča ju šta mo gu i ne mo gu. Znaš, taj pri log o lju di ma ko ji su se le fij ski 
na stro je ni… uglav nom, pro zi va li su ih da ne pla ća ju stru ju i vo du, dje ca za ra že-
na i bo le sna, za pu šte ni mo kri čvo ro vi… me ni je to te ško, pr vo jer uda ra na moj 
iden ti tet, ja ka žem ja je sam sit ni ča va, gle da la sam ku će ko je su ula zi li, znaš ka-
ko se kod nas ka že, o že ni se vi di ka ko ona ste re veš, i baš sam vi dje la da su že-
ne li je po pro stre le veš, sve se od ku će no si. Ako ne ka že na ni je struč na u to me da 
odr ža va ku ću, pa ni su svi ta kvi! I on da is pa da „ za pu šte ni su, pr lja vi su… “, to je 
me ne to li ko po go di lo jer ja ne vo lim da, ne ka ko imam osje ćaj da ho će da nas sta-
ve pod ci ga ne… ne ci ga ne, jer ci ga ni su ne što što je od met ni štvo, ne go Ro me. Da 
sva ki čo vjek ko ji je Rom da je on isti, a pot pu no je dru ga či je. Svak’ je ona kav ka-
kvim ga oko li na od ga ja. I od po čet ka ka ko on ide, ta kvi su lju di i me ni je te ško 
bi lo, ma da vi dim po do sta ko men ta ra da su lju di stra šno iz ner vi ra ni… da će lju di 
sa gle da ti. Ma da ja ni sam oso ba ko ja ži vi sa kom plek som, ja kad iza đem na uli cu 
ja sam ne što po seb no, ja sam po seb na, ne do zvo lja vam da me ni ne ko ne što… šta 
ho ću da ka žem, Bo že zdra vlja, ja za to vo lim i me ni kad je M. Pri ča la o to me što 
ti ra diš, re kla sam joj: „Me ni je za i sta dra go da pri čam.“ Jer za što se že na ma de-
ša va ju ova kve stva ri, za to što smo od ba če ni i za to što se i sa mi po vla či mo. Ra zu-
mi ješ? Za to ja ne dam svo joj po ro di ci da gle da sli ku pre ko tv-a, jer da nas ve ći na 
lju di, po seb no bo šnja ka, taj men ta li tet bal kan ski ide na to šta ku ti ja ka že. A ne na 
to… ja na pri mjer, po što muž či ta knji ge ve za ne za nje go vu stru ku, i osta la mi je 
u sje ća nju knji ga Dok tri na šo ka, i stvar no mi je ne što po seb no ra svi je tli la, ka ko se 
pri ka zu ju jed ne stva ri a za pra vo se dru ge stva ri do ga đa ju. I pri je ne go što je Ha i ti 
bio, go vo rim, po gle daj sa mo ko li ko je Ame ri ka po mo ći da la Ha i ti ju, sa če kaj sa-
mo ma lo, sve će oni nji ma vra ti ti… i po sle pri ka zu ju ka ko je ame rič ka vla da po-
sla la svo je tru pe na Ha i ti da ih kao za šti ti. To je mir na oku pa ci ja, sad će mo vas is-
ko ri sti ti za sve što smo vam da li… pri čam ja o to me sa daj džom i on me ni: „Jel’ ti 
to na ma pri čaš pro tiv Ame ri ke? Ho ćeš da nas okre neš ka Al ka i di!“ „Daj dža, pri-
je 20 go di na na ovim pro sto ri ma ni je bi lo Al ka i de i bi li su ne ki dru gi ci lje vi u pi-
ta nju, da nas su ci lje vi da se mu sli ma ni pot ci je ne, ali onaj, re ko’… ali je po sto ja la 
Ame ri ka ko joj je sme ta lo da Ju go sla vi ja na pre du je, pa su ma lo išli na za va di pa 
vla daj, ra zu mi ješ. I ka že on daj dži ni ci: „Vi di ti nje, ne ma sa njom, ona tač no zna 
ka ko će ti od go vo ri ti!“ Ja sam re kla: „Ni je to da ja znam, ja sa mo gle dam dru ga-
či jim oči ma, oči ma struč nja ka, lju di ko ji su pot ci je nje ni od Ame ri ke, par pi sa ca 
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ko ji su ras krin ka li tu ne ku za vje ru, od no sno ovo klup ko… to su pi sci ko ji su sa-
ra đi va li sa ve li kim iz da vač kim ku ća ma, a ka da su na pi sa li tih par knji ga ni su ih 
htje li, za što? Osim ako ne što ne kri ju, ne će da se zna… i ta ko da sam ja, gle dam 
tim oči ma, lju di ko ji su po če li da lju di ma ob ja šnja va ju ma lo dru ga či je, ni je sve to 
ta ko. Sad se ot kri va ju i svinj ska i pti či ja gri pa, kao da ima iza to ga ne što dru go.

Mo že mo li se sa da ma lo vra ti ti na pri ču o te bi?

Sve ću is pri ča ti o to me, ka ko i za što že ne no se ni kab i ka ko sam ja uspje-
la svog mu ža da ve žem za se be s tim što sam se za ni ma la i za ono što me mo žda 
i ne za ni ma, ali na mjer no sam to slo mi la u se bi, daj da me za ni ma, da bi ga ve-
za la za se be, i da bi mo gla ostva ri ti da bu dem su per že na ko ja će uvi jek bi ti od 
ve li ke ko ri sti, ko ja će bi ti pot po ra, po dr ška, što će za i sta vri je di ti. Ne znam kad 
će nas ži vot raz dvo ji ti, jer pro sje čan ame rič ki brak je 12 go di na, ja ka žem mu žu: 
„Ja mi slim s to bom ži vje ti či tav ži vot, ja sam ga ta ko ve za la za se be… a pa zim 
na nje go ve ro di te lje da ne mo gu re ći da sam ja nje ga sa mo se bi, znaš. Že na mo-
ra bi ti mno go mu dra, mno go, ne što kao Pan do ri na ku ti ja ali u po zi tiv nom smi slu, 
ra zu mi ješ, da je ona ku ti ja iz ko je uvi jek ne ko iz ne na đe nje iz la zi, ali po zi tiv no. 
Ali eto, ja vo lim, me ni je dra go, ja ne mo gu opi sa ti ko li ko je me ni dra go da pri-
čam, i ka žem mu žu: „Mi mo ra mo vi še sa na ro dom da se ve že mo. Da da mo lju-
di ma pri li ku da nas slu ša ju, ka ko sam ja to i za što sam ja to“. To ni je ne što bo že 
sa ču vaj ili ova ko ili ona ko! To je sa stav ni dio ži vo ta, isto kao re pe ri i ro ker, ima-
ju svoj… ali lju di su, ne tre ba da se sad raz dva ja mo ne što, ja ka žem me ne stra šno 
ubi ja to što ja mo ram da bu dem iz u ze tak od na ro da, ja sam dio na ro da! Me ni ka-
žu: „Vi ve ha bi je!“ Ja ni sam ve ha bi ja! Ja se vri je đam na to, ni sam, ne znam ni šta 
je to. Mi slim, znam ja da ob ja snim te bi šta je to, ali ja to ni sam. Ja sam, ono, že na 
mu sli man ka, bo san ka, sa mo što sam ja smo gla sna ge da se dr žim vjer skih prin ci-
pa vi ših, ne go mo žda ti, ali to je mo ja stvar a ne da te bi na me ćem ni ti bi na me ća-
la, to je iz me đu me ne i Al la ha i me ne će to po di ći kod Al la ha na ve ći ste pen a ne 
te bi da go vo rim da si ma nje vri jed na jer si ova kva ili ona kva ili da ti me ni go vo-
riš, ova kva si… sve otvo re no raz go va ram, jer mno go su lju di sret ni ta da, jer ma-
lo je lju di ko ji otvo re no pri ča ju, uvi jek je ono „daj da se ja pred sta vim ova kvim 
ili ona kvim. Daj bu di otvo ren! Si gur no ćeš ta kav bi ti naj bo lji, bu di što je si, ne-
moj se za mo ta va ti jer će pri ča osta ti šu plja i ni ko te ne će mo ći shva ti ti. Ta ko da 
ja imam su per od no se i dra go mi je što sam uspje la u to me, da po ka žem da je to 
ne ka lje po ta (no še nje ni ka ba, op. a.), što ne zna či da je čo vjek, ko ji ni je ta kav, us-
kra ćen ne ke lje po te. 

A tvo ja pri ča?

A pri ča po či nje od pam ti vi je ka, ne sa 15 ili 16 go di na, što si do sa da vje-
ro vat no ima la slu ča je va, kod me ne po či nje od dje tinj stva i dra go mi je što ću ti 
mo ći is pri ča ti. Ja že lim svo je di je te ve za ti za se be, a ka ko će se ona usmje ri ti, ja 
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ću po ka za ti svo jim pri mje rom, ako ona bu de že lje la… ni je Al lah sva kom dje te tu 
od re dio da se dr ži vje re… i da bu de na pra vom pu tu, tre ba po ka zi va ti, uka zi va-
ti i ne pri si lom. Ro đe na sam 1988. go di ne, ma ma se uda la ta ko što je po bje gla od 
ro di te lja ali ka že na na da je sve ona pr vo okre či la, sre di la, ne znam kao je uspje-
la u jed nom da nu, daj dža je bio na mo ru, oni su bi li na pi ja ci. Ja sam sa X je ze-
ra… ma ma je po bje gla i na na se ni kad ni je slo ži la sa mo jim ba bom, ni je vo lje la 
ze ta, kao on je kriv što se uda la, ali ni je, to je bi la nje na vo lja. Uda la se i ži vje la 
je sa na nom, ta ti nom, 2–3 go di ne dok ni je dru gog bra ta ro di la, i ma lo je na na ters 
(pri je ke na ra vi, op. a.) i ni je ni ma lo oso ba da se sa njom mo žeš na go di ti, po seb-
na je oso ba. Bi la je psi hič ki ter mi na tor, si ste mat ski ubi ja la sve oko se be, po čev ši 
od mu ža, do mo je ma me. Jer se uvi jek ne ka ko stva ri poč nu kom pli ci ra ti kad do-
đe sna ha. Ja ka žem svo joj sve kr vi: „Kod nas ne mo ra bi ti ta kav adet, ha’jmo mi 
bi ti iz u ze tak, da se baš vo li mo“. E, ma ma je ma lo-po ma lo, na pra vi li su pr vi sprat, 
ba bo ra dio u jed noj fir mi i bio je… ne ka ko su uspje li da sve iz re gu li šu iz ni če ga. 
On da su se sku ći li i po če lo je ne što što nas sve bo li, što je osta vi lo trag na ovu ze-
mlju, po čeo je rat. Ja sam bi la ma la, znam da su se ma ma i ba bo pu no vo le li i da 
im je bi lo pu no li je po… i poč ne rat, ni je kod nas bi lo pu no gra na ta, ma ma bi la 
sa ma sa na ma, mi slim da je njoj to te ško pa lo, stres je to kad te ne što pre ki ne, ja 
ni sam to pre ži vje la, ne znam da je bio rat, ja sam di je te ko je ne zna da je bio rat, 
sa mo se jed ne gra na te sje ćam i jed nog tre nut ka kad sam ja obu kla žu tu ma ji cu, i 
iza šla sam na te ra su, a pre ko su hr vat ske tru pe, pre ko ne gdje, i znam da su mi re-
kli: „Bje ži u toj maj ci te vi de, ho ćeš da te snaj per… “ i pre svu kla sam se. Znam 
da ni smo pa li li svje tlo… ali za što je rat ve zan za ovu pri ču? Moj otac je do 1995 
go di ne bio u Ar mi ji, i ne što je bi lo, pu no je pri čao ne kih ne fer si tu a ci ja, ko man-
di ri sve ču va li za se be i ni su da va li voj ni ci ma i to je nje ga pu no se ki ra lo i na pu-
stio je tu bri ga du, i on je je dan pe riod bio kod nas ku ći krio se, a on da je sre dio 
da pre đe u X bri ga du, i kad je pre šao 1995. go di ne ta da je… moj otac je do ta da 
bio čo vjek ko ji je pio i na je dan na čin u tim tre nu ci ma pi jan stva mal tre ti rao svo-
ju po ro di cu. U me ne je otac po čeo sam Isla mom. Do ta da je bio sa mo Ra ma zan 
i džu ma (mo li tva pet kom, op. a.), a ma ma je bi la bli ža vje ri, jer u nje je sva po-
ro di ca vjer ski od go je na. Uglav nom, ma ma je ta ko uči la ba bu da kla nja, me ne je 
ona kao ma lo di je te na u či la da klanj ma. U me ne je ba bo za vr šio sa mo sred nju 
ško lu ali je u voj sci bio tre ti ran kao čo vjek sa vi so kom struč nom spre mom, on ne 
znam šta je bio, ne znam voj ne ter mi ne ali bio je na vi so kom po lo ža ju ko ji je za-
ra dio svo jim sta vo vi ma ka ko se tre ba u od re đe nom po lo ža ju po sta vi ti, bi la je to 
bri ga da ko ja je po ti ca la lju de i vjer ski, da ne bu de sa mo bor ba za dr ža vu, jer dr-
ža va te iz ne vje ri, ne go ve ži bor bu za vje ru, da ti imaš duh jak, ta ko ćeš po bi je di-
ti, da ni je sa mo ma te ri jal no, vje ra te ni kad ne će iz ne vje ri ti. I u me ne se ba bo po-
čeo mi je nja ti iz nu tra i mo ja pri ča po či nje od 1995. kad je moj otac po čeo da kla-
nja, da se dr ži vje re, da mi je nja svo je mo ral ne vri jed no sti, da li či na čo vje ka mu-
sli ma na, da ne bu de mu sli man a kra de, ili ta ko, po čeo je da se mi je nja i na ma je 
mno go dra go bi lo ali ma ma je ima la po slje di ca ra ta. Ona je že na ko ja se mno go 
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se ki ra i ne ke oso be za i sta rat mno go ošte ti, zna či ona je bi la ma lo psi hič ki po re-
me će na, kao da je ima la ne ke okre sli ne, kao da ju je rat ma lo na čeo psi hič ki. Ta 
nje na bo lest se naj vi še ne ka ko od ra ža va la na nje nu lju bo mo ru. Ni je to nor mal no 
bi lo, kao što sam imaš lju bo mo ru. To je već po če lo, ne ka ko je bi la, to se ni ma lo 
ni je na ma svi đa lo, čak smo se i pre se li li jer je sa na ma na na bi la, pa je ona do da-
va la ma lo svo je so li, sa mo mor ske ko ja je ma lo ja ča, i mi smo se ise li li u X i ta-
mo je nju po pu sti lo, ali je ona htje la da se vra ti u svo ju ku ću, ono što je ona svo-
jim ru ka ma… ba bo ni je bio za to, ali ona je mo li la, i to je bio po gre šan po tez jer 
je do dat no na sta vi la, i je dan pe riod je bio da su se to li ko sva đa li a ma ma je bi la 
ma lo na gla, ni je htje la da slu ša ba bu, ba bo je po ku ša vao da iz gla di te od no se ali 
ap so lut no ni šta ni je po ma ga lo. Zna či ni po ro di ca ba bi na, i to je je dan pe riod ko ji 
je na me ne osta vio tra ga. Ni su nje go vi ne go su to Oni, i on da sam ja ma lo kao di-
je te ima la ma lo stre snih si tu a ci ja, pre pir ke, ba bo ra dio na pi ja ci, pa smo se i ma lo 
za du ži li… on je od 1995. po čeo sa prak ti ko va njem vje re i pu stio je bra du i ma mi 
je sa vje to vao: „Šta mi sliš da se i ti po kri ješ?“ Jer je ona bi la li je pa a to ipak pro-
u zro ku je lju bo mo ru kod mu ža. Ali ona ni je bi la za to, i sa da… tre ba pu sti ti lju-
de da sa mi raz mi šlja ju, ne go vo ri ti im, mo žeš sa vje to va ti ali… ona je 1999. go di-
ne u svim tim ne u red nim od no si ma iz me đu ma mi nih i ba bi nih i ona je jed nog da-
na re kla: „Ja mi slim da se tre bam vi še Al la hu pri bli ži ti, ta ko da ću se pro mi je ni-
ti“. Tad sam ja još ma la, još uvi jek iz vla čim za ključ ke, ka ko da iskre no ka žem da 
me ti ra zu mi ješ, jer sam bi la ma la pa ni sam mo gla sve za pam ti ti. Ba bi se to ja ko 
svi dje lo, bi lo mu je dra go, ona je bi la ma lo psi hič ki po tre se na i on da je on uvi jek 
mo rao te nje ne is pa de ne ka ko pro tu ma či ti, te ško je to… znam, do sta pu ta vi diš 
da ne što ne šti ma ko di je te, ali oni to kri ju i osta vlja ju za se be. Al lah je dao da je 
1997. ro di la naj mla đeg bra ta, a kra jem 1999. se po kri la ali sud bi na nje na se fak-
tič ki tu za vr ša va. Ima la je sa o bra ćaj nu ne sre ću, od jed nom su se iz mi je ni li na na i 
de do i sve je po šlo dru ga či je… 

Tvoj se ži vot mi je nja iz ko ri je na?

Ja sam bi la naj sta ri je di je te, ja sam 1988. go di šte, je dan brat je 1991. i ovaj 
1997. Ni je ne što bi la ona sre đe na oso ba, kad sad po gle dam nje no psi hič ko sta nje, 
ni je bi la ona sta bil na, bi la je ne ka ko ras tre še na zad njih da na kao da je osje ti la, da 
Al lah da se svi sprem ni na đe mo u tom tre nut ku, da se pri pre mi mo, i ona je po šla 
kod na še pri ja te lji ce po ro dič ne, u X, auto bu ska je pri je mo sta i oče vi ci ka žu da 
su na no si sni je ga bi li ve li ki na tro to a ru, i on da se ona po pe la na taj na sip da pre-
đe ce stu i na tom mo stu je na i šao ka mion pun ka blo va elek tro di stri bu ci je, i on da 
se po kli znu la i Al lah je dao da je tu nje na sud bi na za vr ši la. Dra go mi je bi lo što 
je to oso ba ko ja iako je bi la ma lo psi hič ki… ne ću re ći po re me će na, da je to bio 
po re me ćaj, ali na ru še nog psi hič kog sta nja, ipak je pri bra na pre se li la. To se de si-
lo u de set sa ti, ja sam ta da kao ni ka da, da ma mi po mog nem, spre mi la ci je lu ku-
ću i uze la nje no pr ste nje i sta vi la na ru ku, uze la bra ta ko ji je imao dvi je go di ne i 
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8 mje se ci, haj’mo pro še ta ti. Za i sta sam osje ti la ne ki tre nu tak, ni sam mo gla zna ti 
šta, ali šta je me ni bi lo da to spre mim i da sta vim pr ste nje i da kre nem sa njim u 
šet nju. Ma ma i ba bo su ra di li na pi ja ci, ali taj dan je Al lah dao da se to de si lo i to 
je uti ca lo na sve nas. Tog da na ba bo za ka snio i ja ka žem: „Joj, tek ste sad sti gli!“. 
A ba bo sam, i pi ta gdje mi je maj ka. „Ne znam, zar ni je sa to bom?“ I ta ko smo 
po če li po tra gu za njom, i ba bo oti šao uju tro do daj dže, on je dok tor, i do šao ta-
mo i daj dža mu dao apa u rin i re kao da je ma ma pre se li la (pre mi nu la, op. a.). Pro-
či tao u no vi na ma. Ta ko smo mi sa zna li za nje nu smrt i ka ko se to sve de si lo, ta-
ko pi še u no vi na ma. Žao mi je te nje ne jak ne što je ni smo do bi li. Ka da ču jem na 
TV-u da je Kar la Del Pon te spa li la ne ki do kaz, dio odje će ili zub, ne što što je ve-
za no za taj zlo čin, sad ra zu mi jem te že ne, jer nji ma je to dio po ro di ce, jer me ni je 
žao što ni sam ni ka da do bi la ma mi nu jak nu i šal i suk nju, znam u če mu je bi la. I te 
či zme, mo gle su mi jer je ona ni žeg ra sta ne go ja, ja sam na ba bu, i te ško mi je to 
bi lo za pri hva ti ti što mi to ni su da li. Me ni ba bo do la zi ku ći, on sav upla kan, a ni-
kad ga u ži vo tu ni sam vi dje la da pla če. I ja pi tam: „Šta je?“ „Ma mu je auto uda ri-
lo…“. Ja ni sam ta da po mi sli la, vi di ja ne mam ma me, ne go mi je bi lo ka ko će na-
na re a go va ti jer je si na iz gu bi la u ra tu i u te škom sta nju je bi la, ima la je osmo ro 
dje ce ali su svi da le ko ži vje li osim jed ne tet ke i ma me. Zna či ni sam mi sli la ka ko 
će bi ti sa mnom, ne go mi je to li ko sta lo do njih, ma mi nih, da sam mi sli la sa mo 
ka ko će oni na to re a go va ti. Ja sam ima la 12, brat 10, ja sam pe ti raz red bi la, od 1 
do 4 sam ško lu u X i pre da va la mi uči te lji ca Ka ti ca i ne ka ko mi je ma lo re za la jer 
je ba bo no sio bra du i kad smo se vra ti li u X, go di nu da na pri je ma mi ne smr ti, ja 
sam ima la sve pe ti ce u pe tom raz re du i to je za me ne bi lo va a au! Jer sam uvi jek 
go vo ri la ka ko je kad raz li či ti na stav ni ci da ju ocje ne, jer ne bi oni me ni svi da va-
li pe ti ce da ja ne na u čim. I ja sam stvar no za re da la pe ti ce i to je mo joj ma mi bi lo 
dra go, da vi di da sam ja nje no di je te, ali ni su oni me ni ni kad po ma ga li oko za da-
će, oni su se tru di li da nam op skr be, daj da dje ca ima ju je sti, da im ni šta ne fa li, i 
do bro. Kad je ma ma pre se li la i ba bo nam re kao, ta da se ma lo smi rio, još je pu šio 
i ta da je za noć spr žio po la šte ke ci ga ra i on da je on na ma re kao: „Zna te dje co da 
va ša maj ka ne će ni ka kve ko ri sti ima ti od vas ako vi ne bu de te dje ca li je pog po na-
ša nja, zna či, ona je sa da u ta kvom sta nju da joj po ma že sa mo va ša do va (mo li tva, 
op. a.), vaš po ziv Al la hu, da joj olak ša. I tad je on na ma po ku šao da ka že da će to 
i nje mu po mo ći jer je on otac sa tro je dje ce, me ne na gri za pu ber tet, brat dje čak, a 
naj mla đi be ba, dvi je go di ne i osam mje se ci. I ja sam re kla: Ba bo ne ka ko će mo.“ 
I tu po či nje mo ja slo že na ži vot na pri ča. 

Šta se de ša va sa to bom?

Sad ja di je te sa 12 go di na po sta jem že na, jer mi je ma ma pre se li la u 36 go-
di ni, po sta jem že na od 36 go di na. Ja sam se ne ka ko od mah uhva ti la u ko štac sa 
svim, ja iskre no ka žem svo joj po ro di ci: „Ni ste do volj no ža li li zbog smr ti mo je 
maj ke, jer da je ste ja bih pr va osje ti la.“ A ja sam osje ti la… i da se su tra opet de-
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si, znam da je bi lo do bro za me ne, ja sam se ta da uhva ti la sa svim oba ve za ma ko-
je že na oba vlja, ni sam ja zna la ni ja ja ni su pu ni ni šta, a od mah sam po če la da bu-
dem ne što i bra ći ba bi da im ne fa li ta maj ka. Sje ćam se da mi je brat išao na pri-
red bu i da sam mu re kla: „Če kaj da ti ope glam jed nu bi je lu ko šu lju, ne ka vi de ka-
ko mo žeš bi ti sre đen iako ne ma sta ri je žen ske ru ke!“ Po če la sam da pra vim pi te, 
da iz vo dim da bu dem kao maj ka. Vje ruj da je to ne što što je me ne iz gra di lo, sad 
kad ti pri čam svo je osje ća je i svo ja raz mi šlja nja, ti se mo žeš iz ne na di ti da dje voj-
ka od 21 go di nu ta ko raz mi šlja, ali za i sta, vi diš, ži vot me ne ka ko stal no gu rao da 
mo ram… po sli je to ga, ba bo mi je, bi la sam pe ti raz red, uka zi vao da se ja mo ram 
ma lo skrom ni je obla či ti, jer ipak ja ne mam ma mu i ba bo je vjer nik, od vjer skih 
prin ci pa, a ja sam že lje la, ne ka ko, jer ni kad nam ni su ro di te lji da li po sli je ak ša-
ma (ve čer nja mo li tva, op. a.) va ni, ni kad. To je bi lo sra mo ta a su tra kad mi svo-
joj dje ci bu de mo re kli, mo žda i ne će mo mo ći ogra ni či ti jer će re ći: „Joj ma ma ne 
bu di sta ro mod na!“ Onaj, da je me ni sa mo da ma lo bar de set mi nu ta osta nem po-
sli je ak ša ma. Ja sam ta da vi še po kla nja la pa žnje da osta nem od lič na i da us pi jem 
da tu po ro di cu… da imam ne što… da bu dem zna čaj na u toj po ro di ci. Dvi je go-
di ne na kon to ga, od ba be ami dža ko ji je ostao bez že ne i bio je u iz bje glič kom 
kam pu, za mo li ba bu da do đe kod nas. Ja sam sa mo kon ta la: „Bo že raz mi šlja li 
taj čo vjek o me ni, da ja bri nem o tri mu ška, sa mo mu ške ima ti u ku ći to je ži vot-
na bor ba!“ Te ško je iza mu ška ra ca ra di ti, gdje god ima žen ske ru ke, cu ri ca, to je 
lak še jer ima ju na vi ku da sklo ne, a bo ga mi kad su sa mo mu ški, ne ma ju osje ća ja. 
On je do šao, ja ga ni sam ne što vo lje la a on je bio čo vjek po vu čen, jeo je, spa vao, 
kla njao… Uglav nom, što se ti če vjer ske stra ne, tog mog mi je nja nja, ni sam ja taj 
5,6,7,8, pa i pr vi sred nje ni sam ja ba bi da va la po zi tiv ne sig na le da bih se ja že lje-
la po kri ti (sta vi ti ma ra mu, op. a.), da bih ja že lje la da bu dem mu sli man ka, da se 
dr žim vje re, ja sam že lje la da no sim kra ko, usko, ne što što se nje mu ni je svi đa lo. 
On mi je go vo rio da se mo ram ču va ti, on je mo rao da raz mi šlja i za žen sko i za 
mu ško, on je od jed nom mo rao da ima osje ćaj ko je že ne ima ju ali i ra zum ko ji kod 
njih pre o vla da va, mo rao je da bu de i otac i maj ka, ali mi slim da ni je to pro pra tio 
ka ko tre ba. I ja sam nje mu go vo ri la da me ne gnja vi. On da je bi la jed na eks kur zi-
ja, a ja sam ze znu ta, ne vo lim kad ne ko me ni na me će ne što. Kao da on me ni da je-
dan mo ti va cij ski pri je dlog: „Ideš ti na eks kur zi ju a da ti me ni za uz vrat obe ćaš da 
ćeš se po kri ti, sta vi ti ma ra mu“. Ja sam ta da ona ko re kla da ho ću, ni sam po ka zi-
va la ne ki in te res, da je me ni da ja odem na eks kur zi ju, sa tim dru štvom, da imam 
mom ka, to je me ni bi lo. Ali ni je on to ra zu mio, ni je on imao osje ćaj za mo je osje-
ća je. Bi la je eks kur zi ja u Du brov nik i kad sam mu ja re kla, on je me ni re kao da 
ne mo gu ići, jer se on bo rio u ra tu sa Hr va ti ma. Ja uvi jek ka žem da ne ću da u isti 
koš sta vljam sve lju de i za me ne mo že bi ti čo vjek sva ko! I dan da nas imam pri-
ja te lja i hr va ta i sr ba, ustva ri ka to li ka i pra vo sla va ca. To hr va ti i sr bi su do ni je li 
Austro u ga ri ov dje, pra vo slav ci ma su re kli vi ste sad sr bi, da ih pri kla nja ju is toč-
noj stra ni, a ka to li ci ma da su hr va ti da ih pri kla nja ju za pad noj stra ni Bo sne, od no-
sno Hr vat skoj. Sve do ta da su i ži vje li i pra vo slav ci i ka to li ci u Bo sni kao Bo šnja-
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ci a ne Sr bi i Hr va ti, a sad je dru ga či ja si tu a ci ja… jer za i sta gle dam kroz tu pri-
zmu. On je on da re kao da se to nje mu ne svi đa, da idem do le još je i mo re i sve-
ga, mo žda me i ni je vi dio kao dje voj či cu ko ja bi se sa ču va la, kri la svo je emo ci je 
pa bi se mo žda i upro pa sti la. Me ni je to ta da bi lo… a on je me ni ku pio ma ra me i 
du ge hla či ce da se ja mo gu po kri ti kad kre nem u sred nju ško lu.

I ni je te pu stio na kra ju i ti se ni si po kri la?

Ja sam osje ća la da je on ta da iz dao naš do go vor i re kla sam mu: „Ne, ja ne-
ću da se po kri jem!“. Se dam da na pri je ško le. Ja mi slim da sam slo mi la sve u nje-
mu ta da, že liš ne što svom dje te tu… ali ja sam re kla: „Ni si ti is pu nio svoj do go-
vor, ne ću ni ja!“ A to su go di ne ka da ja no sim maj čin ske oba ve ze i učim da bu-
dem od lič na, i bi la sam i us pje va la u ku ći da se iz ra zim kao že na, da bu dem baš 
kao maj ka! Toj dje ci, ja ka žem da ja znam mu škar ce jer sam ima la jed nog, sa mo 
sa njim ni sam spa va la. Jer ja sam sve uči la ko da sam ima la čo vje ka. Ja sam pr-
vi raz red kre nu la u ško lu u X, išla sam ra no auto bu som, ka sno se vra ća la, na lo ži 
va tru, spre mi ru čak, a on da ako ti se dâ da učiš od 22 na ve če – to je su per. Me đu-
tim, sred nja ško la je dru ga či ja od osnov ne, vi še gra di va, vi še za htje va, vi še pred-
me ta, i ja sam on da po če la da gu bim kon ce. Ni sam vi še mo gla da ba lan si ram ku-
ća i ško la, i još da obra ćam pa žnju na ono što me ni otac go vo ri, da ja tre ba da se 
pri stoj ni je po na šam, a ja sve go re, ni sam ja bi la u kon tak tu sa nje go vim pri ja te lji-
ca ma, od no sno že na ma nje go vih pri ja te lja, jer sam ja bi la di je te i ni sam išla kod 
njih, one su no si le ni ka be, ma ra me ali one su me ni bi le od boj ne, ne što mi je bi-
lo… ra zu mi ješ. Jer ja ni sam bi la di je te ko je je ima lo vre me na za raz mi šlja nje, ba-
bo je me ni že lio naj bo lje, ali ni je shva tao mo je raz mi šlja nje, raz vi ja nje fil ma u 
mo joj gla vi. I onaj, ja sam ta ko od bi ja la, ni šta me ne za ni ma, ova ko, ona ko. Ja 
u pr vom raz re du na po lu go di štu pad nem iz fi zi ke i me ni je to bi lo joj, isto ko da 
sam ne što naj go re ura di la, čast mi pa la, kao svi o me ni sad pri ča ju da sam pa la iz 
fi zi ke. Jer ni sam ja na to na vi kla. I on da ja nje mu ka žem: „Znaš šta, ho ću da ka-
žem, ja vi dim ka ko moj ži vot ide i ja bih te bi vo lje la da ka žem da se ti že niš.“ On 
stao, gle da me, a brat je go vo rio: „Joj ako ne ko dru gi uđe na ova vra ta, ne ka dru-
ga že na, ja ću je okla gi jom stre fi ti!“ Ja ka žem: „Je ste si ne, ali to je ta ko jer je te bi 
sve ser vi ra no.“ Bo ga mi me ni ni je lah ko i po što se u mo joj po ro di ci ma ma uda la 
ta ko što je po bje gla, tet ka se ni kad ni je že lje la ta ko uda ti i če ka la ne ku po seb nu 
pri li ku. E, mi slim se, mo ja tet ka ni kad ti ne će do ći ta tvo ja po seb na pri li ka. Ona 
je od bi ja la mom ke i ne što se pra vi la bi la je že na ko ja je ra di la i ima la svoj di nar i 
sve daj dže (uja ke, op. a.) ško lo va la, pet njih je po sla la na fa kul te te i po ro di ca ma-
mi na je bi la u do brom fi nan sij skom sta nju jer su ra di li na pi ja ci, i ima li su, i na na 
je uspi je va la da svih pet si no va iz gu ra na fa kul te te i to je njen ži vot ni ulog, i ma-
lo po ma lo oni su svi ne ka ko uspje li ali tet ka je osta la u se lu i ne u da ta. Ona ima 46 
go di na i pro šla je kli maks, bo ga mi je sav svoj ži vot pro ve la gu ra ju ći svo ju bra-
ću. A oni su sa da svi ože nje ni, ima ju svo ju dje cu, na pra vi li se bi ku će, auta ima ju 
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po sao a ona je ku ći sa ba bom i ma mom. I ja sam ta da kao di je te sa 15 go di na re-
kla: „Ba bo ja ne ću da bu dem kao tet ka. Iz gu ra ti bra ću, a on da osta ti sa ma. Ne ću, 
ja mi slim da ja za slu žu jem mno go vi še, svo je is ku stvo. Ži vot nu dob gdje će mi 
cva sti, cvje ti će, a ne sa mo ne ko tr nje! Ne go se ti bra te že ni!“ A baš se ta da de si-
lo da od jed nog nje go vog pri ja te lja že na, bu de osta vlje na sa dvo je dje ce i ona je 
go di nu da na bi la bez mu ža i upo zna la se sa jed nom pri ja te lji com na šom i is pri ča-
la joj je ži vot nu pri ču pa su on da ona i njen muž raz go va ra li da moj ba bo po raz-
go va ra sa njom ne bi li se oni uda li. Jer je ba bo gle dao, ako ti do ve deš že nu ko je 
ne ma svo je dje ce ne će se baš li je po po na ša ti pre ma tvo joj dje ci, ra zu mi ješ. I on da 
se ba bo upo znao sa njom i vi dje li su da bi mo gli na sta vi ti svoj ži vot za jed no i on 
se iz ne na dio ka ko sam mu ja baš ta da to re kla. Al lah je dao da se to sve ta ko de-
si lo i oni su se uze li, za Ra ma zan i ona je do ve la svo je dvo je dje ce. Ja u pu ber te-
tu, nje na dje ca.. Nji ho vi ži vot ni pu te vi su se jed no stav no ukr sti li. Vi še mi ni je ni 
go vo rio, me ne je pu stio. Ta že na, ja uvi jek ka žem – mo ja ma će ha, a taj iz raz ko-
ri stim sa mo da bi bi bi lo ja sno o ko me ja pri čam, a taj na ziv svi ma na ma ne ka-
ko aso ci ra na zlo, a ona ga ne za slu žu je. Sa njom sam do bi la maj ku, ona je ima-
la maj čin ske osje ća je, raz go vo re, a ja sam bi la želj na ne če ga, da imam žen sko u 
ku ći, ja sam sa mo mo ra la mu ški raz mi šlja ti, ni sam mo gla raz mi šlja ti o osje ća ji-
ma nje žno sti, bla go sti, ne če ga što će te ma lo ono po di ći, kao lep ti rić da leb diš, ja 
sam to tek od nje po če la do bi va ti. Ona je bi la po kri ve na ma ra mom i ona je me-
ni pi ta la: „Da li bi se ti sla ga la, prem da tvo je sla ga nje ili ne sla ga nje ne tre ba da 
uti če na te be, to je iz me đu me ne i mo ga mu ža, e ja bih vo lje la da sta vim ni kab.“ 
Ja joj ka žem da ne mam ja ni šta sa tim ko što ni ona ne ma sa tim da li ću ja sta vi-
ti ma ra mu, ali ni je me đu tim mi ni šta ap so lut no go vo ri la, ona je me ni sve pre pu-
sti la, ona je me ni tre ba la da mi ski ne te ret sa me ne.

Do ka kve pro mje ne do la zi sa njom u ku ći?

Ja sam od ta da po če la da raz mi šljam o stva ri ma o ko ji ma mi je ba bo go vo-
rio, da tre ba da pa zim što se ti če po na ša nja, da ne bu dem ne ka raz vrat na ili pre-
gla sna ili skre ćem pa žnju na se be, po če la sam da raz mi šljam ka ko pri stoj no po-
na ša nje mi za i sta od go va ra. Ni sam raz mi šlja la o to me da je me ni ba bo ko ji no si 
bra du i ko ji kla nja, do ta da su dru štva bi la iz in te re sa i ja sam ne ka ko pu sti la mo-
zak na pa šu, a tek sam ta da po če la da raz mi šljam o isla mu i ono me što mi je ba-
bo sa vje to vao i shva ti la sam ko ja je nje go va bri ga bi la, i se ki ra ci ja pre ma me ni. U 
sred njoj ško li sam upo zna la dvi je pri ja te lji ce, A. i S. i ja sam sa mo sa nji ma gle-
da la da pri čam i tra čam, a one su se sa mnom dru ži le jer su zna le da mi je ba bo u 
vje ri i da kla nja, one su že lje le da se za to dru že sa mnom, a ja sam bi la u ču du kao 
„ni ko za mnom u ži vo tu ni je tr čao da se dru ži, šta vi sa da ho će te?“ One su ne ka-
ko me ni re kle da ogo va ra nje ni je do bro, tra ča nje, i ja sam ne ka ko po če la, one su 
mi po mo gle i da ja poč nem raz mi šlja ti o re al nim stva ri ma. Pr va mo ja re al na stvar 
je bi la kad sam re kla ba bi da se že ni, a dru ga je bi la kad sam po če la raz mi šlja ti da 
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ono što me ni ba bo pri ča da je to do bro, a ne da me na tje ra jer da je on htio me ne 
na tje ra ti mo gao je re ći da iza đem iz ku će ili ova ko. On je bio blag dok sam ja mi-
sli la da on ne ma osje ća ja, a imao ih je ali ne kao maj ke i ni kad mu škar ci ne mo-
gu ima ti osje ća je kao maj ka. I on da sam ja po če la raz mi šlja ti i jed nog da na… to 
je bi la mo ja od lu ka, moj ni jet (na mje ra, op. a.), shva ti la sam iskre nost ba bi nu, i 
do brot ne osje ća je i vje ro vat no je te no ći ustao i do vio Al la hu jer sam ja osje ti la 
kad sam ja kla nja la taj na maz, osje ti la sam ko da se ne što u me ni pre vr će, i od lu-
či la sam ja ću se po kri ti. Ja mi slim da je on u istom tre nut ku kad sam raz mi šlja la 
za do vio isto i da je Al lah ta ko… da sam se ja od lu či la po kri ti. Su tra dan sam oti-
šla u ško lu i oti šla sam kod na še pri ja te lji ce i ku me ko ja no si ni kab, a ona je zna-
la že lju mog oca i ko li ko se on se ki rao, jer ni sam ja bi la mir na dje voj či ca, ja sam 
bi la ži va dje voj či ca, i se ki rao se na rav no, ra zu mi jem ga. Ona je re kla me ni, baš 
mi je dra go, iz ne na di la se, jer se to de si lo od jed nom. Re kla sam da ću kla nja ti na-
ve če i sta vi ti ma ra mu, da to bu de kao ne ki ri tual, ma da ne ma tu ne ki po se ban ri-
tual, ja ću ta da sta vi ti ma ra mu i re ći da od da nas idem po kri ve na uli com. To je sa-
mo stvar od re đe nja, ono što ti je sud bi na de si se u ča su. Htje la sam da se ba bo iz-
ne na di i stvar no kad me je vi dio ni je mo gao da vje ru jem šta ja glu mim, jel’ se ja 
ismi ja vam kao do sa da. I ja mu ka žem da sam od lu či la da se po kri jem i da se ne-
što u čo vje ku de si, jer sam ja pot pu no kon tra oso ba ko ja ni je ni ma lo lju bav po ka-
zi va la pre ma to me, čak i ne ku mr žnju, ho ću ja ne što dru go. Ali znaš ka ko, mo žeš 
bi ti pi ja ni ca či tav ži vot ali kad ne što od lu čiš i ho ćeš da ži viš dru gi ži vot, vi diš da 
je to ne ka ko stvar sud bi ne. Da se ti pro mi je niš, mi to mo ra mo ko ri sti ti za lju de i 
ko ji su po kva re ni, ne tre ba ih od mah od ba ci ti, tre ba im da ti šan su, ne osu đi va ti 
ih, ne ka is pro ba ju, mo žda će se pro mi je ni ti. Ja sam tad po če la sa vje rom, da oba-
vljam re dov ni ji na maz, do ta da je bi lo je si li kla nja la na maz, ja ka žem da je sam 
a ni sam, či sto da mu udo vo ljim i ja i brat. Ni sam ne što to… i ja sam po sli je to ga 
po če la, na kon 2 mje se ca - joj da mi je ni kab sta vi ti! Bo že zdra vlja ka da ja za vr šim 
ško lu i fa kul tet i kad se udam, on da ću ja. Me đu tim on da se u me ni po če la ja vlja ti 
ide ja… kad se po kri ješ ne ma ono šta ja znam da se ti mo žeš vi đa ti, ma lo je či šće, 
ne mo žeš se ti vo da ti za ru ku i da se do di ru ješ sa mom kom, ni je to u skla du, ne-
ću re ći da ne ko ko ta ko raz mi šlja ni je u re du, ali ka da se ti od lu čiš da imaš vjer ski 
stav… ne mo gu ja sa da… e do bro, ali ja ću ova ko. Ipak tu po sto je ne ke gra ni ce i 
tre ba se po što va ti, jer po kri ve na ipak po ka zu ješ ne ku sli ku. Od mah ja pi tam ima 
li ne ki da isto kla nja, da se za gle da mo… i on da sam ja po če la, ima je dan, ja sam 
bi la 2. sred nje, ali stu di ra, i skon tam ne ka on če ka dok ja stu di ram. Ali ja ve se ne-
ki po ri vi i po što sam ja bi la u X je di na po kri ve na dje voj ka ja sam že lje la da pri-
vu čem pa žnju ka ko sam ja fi na, pla ni ra la sam da sta vim ni kab i svi će re ći ka ko 
je ova čvr sta i kao ona mo že da po stig ne sve. Jer za i sta taj pe riod imaš taj osje ćaj 
u gru di ma da mo žeš sve i da ho ćeš sve od jed nom. Ve ći na lju di ho će sa mo do bro, 
ali osta ne im na vanj šti nu i na kon de set go di na pro mi je ne se. Pro blem je kad ga-
njaš sa mo vanj šti nu a ni kab ni je ne što što no siš sa mo ta ko, iza to ga mo ra da sto-
ji lič nost iz gra đe na, da bu de ne što što… ne mo že se da nas, evo vi di pri mje ra, ni-
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ko ne mo že ni pla ti ti, kao što je pri ča, ne mo že se ni je dan dan iz dr ža ti jer ćeš pa-
ti ti od kom plek sa, na pri go va ra nje se sva ka kvo su sre će a ja se ni sam ni kad su sre-
ta la sa na pa di ma jer sam zna la da lju di oko me ne osje ća ju da ja to istin ski no sim.

Ni si ni ka da ima la ni ka kvih pro ble ma zbog ni ka ba?

Oni ko ji ne no se, do ži vlja va ju… ali za i sta mo ra se sa tim sa ži vje ti, ja kad 
iza đem va ni i idem sa ni ka bom me ni ni šte ne pred sta vlja, vi di ja no sim to, ni šta 
mi se ne vi di, ja ne pri mje ću jem da ga no sim, ja gle dam že nu dje voj ku kao da sam 
ja kao i one na uli ci, dok lju di sa ko ji ma sam bi la u kon tak tu ko ji raz mi šlja ju kad 
iza đu, ova ko se mi sli o me ni ili ona ko se mi sli o me ni… Mo žda je to, kad ja po-
gle dam se be i kad raz go va ram i pri čam o ni ka bu sa dru gim dje voj ka ma, kad ih 
pi tam ka ko se ti osje ćaš kad no siš ni kab, ja ka žem ka da bi ne ka me ni re kla ja su-
tra pla ni ram da sta vim ni kab, ja bih je pi ta la: „Ka ko pla ni raš? Pla ni raš da ga no-
siš 10 go di na, pod kom plek som da ga ski neš on da ili či tav ži vot? Raz mi šljaj o to-
me da ćeš ga no si ti či tav ži vot, od mah ta ko, i da bu deš po nos, da bu deš ta kva iz-
gra đe na lič nost da bu deš ne što što je vri jed no, a ne ova ko ili ona ko, sad sta vi sad 
ski ni, ni je to ča ra pe obu ći, va lja sa tim či tav ži vot ži vje ti!“ Ta ko sam ja raz mi šlja-
la, mo gla bih ja da skre ćem pa žnju. Gre ška je u to me ka da po či nje mo da raz mi-
šlja mo o spo lja šnjem ne o ono me iz nu tra, čo vjek se ve že za ne što što će ga ve za-
ti kod Al la ha da ga se pri sje ća na na ma zu i u mi sli ma, jer on je sve ži vo stvo rio. 
Ti raz go va raš sa njim, a ko ji kra ljev ski po da nik mo že stal no raz go va ra ti sa kra-
ljem? A po gle daj ka ko je nas Al lah dž. š. stvo rio da mi svi lju di na svi je tu ka da 
raz go va ra mo sa njim na na ma zu, kad gle dam svi lju di ko ji či ne naj ve ću uslu gu 
kra lju, po kor nost da po ka žu da su oda ni, ka ko se to pred sta vlja? Pa da njem na tle, 
to je sim bol to ga, pa da njem na tlo ja se sad pre da jem, ti si sve, Al lah je dao da je 
to uro đe no, uro đe no je čo vje ku da ne ko me pa da na tle. Ka že Al lah ka da on pa da 
da je iz me đu nje ga i nje go vog ro ba sa mo za stor je dan, to li ko je bli zak na ma. I ta-
da što mu ka žeš, što mu po vje riš, da ga sla viš da ćeš bi ti vri je dan kod nje ga. Ali 
sve je pi ta nje iskre no sti, i ta ko se gra di unu tra šnje či šće nje, jer kad ima pu no gri-
je ha, kad se sr ce za pr lja, ne ćeš ga oči sti ti ni ma ra mom, ni suk njom, ni bra dom do 
po da, ni ni ka bom, ne ide to ta ko. Či sti se sa mo iskre no šću, da ti po sta neš iskren i 
ka žeš: „Ja go spo da ru že lim tvo je za do volj stvo, da se smi rim.“ Gre ška je, na i ći 
ćeš na lju de ko ji su ski nu li ni kab. Za što ga je ski nu la? Tre ba la bih da ih pi taš, jer 
te za ni ma ju i po slje di ce no še nja. Re ći će ti: „Ni sam vi še mo gla da tr pim pri go vo-
re od lju di na uli ci, od po ro di ce… “ Zna či ona ga osje ća da no si, ni si se sa ži vio sa 
ne čim, ti si upa dan. Ali kad se za i sta sa ži viš, bar se ja ta ko osje ćam za to mi je dra-
go da imam pri li ku da ti ka žem. Da kle, me ni je pr vo bi lo da se šmin kam, da se fo-
li ram sa ne kim sta vo vi ma vje re ko ji su bi li ozbilj ni. U me đu vre me nu je on čuo za 
me ne, jer je pr vu noć kad sam se ja po kri la na pra vlje no si je lo kod nas u mje stu jer 
je je dan čo vjek išao na hadž, i pra vio je si je lo za mu škar ce i on da i za me ne jer 
sam se po kri la. Moj ba bo je dio tog dže ma ta, i on da je on nji ma pri čao ka ko se 
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bo rio sa mnom i nji ma je to bi lo ne što što se mo ra na gra di ti jer je uspjeh da nas 
od go ji ti di je te da bu de mo ral no, is prav no, i on je te no ći čuo za me ne, i ja za nje-
ga i po če la sam raz mi šlja ti o nje mu. Vi dje la sam ga na sli ci ma tu ra na ta u ško li. 
Me ni se svi đa lo da ima ma lo bra di ce jer je to me ni sim bol lje po te. To ne tre ba za-
ne ma ri ti, mo ra bi ti ova kav ili ona kav ne go i da iz ra ža va lju bav pre ma to me. Ja 
sam ta da kre nu la da o nje mu raz mi šljam, mno go su se svi iz ne na di li ka ko sam ja 
u pr vom sred nje pa la iz fi zi ke a on da je mo ja ma će ha do šla i po ka za la sam se u 
ško li jer sam ima la vre me na da učim i svi su se iz na di li i još kad sam se po kri la… 
ja sam ži vje la do ta da sa kom plek som da ni ko ne vi di da moj ba bo no si bra du i 
ma će ha no si ni kab, ali taj kom pleks je ta da stao, i ja sam to slo mi la kod se be, do-
bi la sam dvi je do bre is kre ne pri ja te lji ce i maj ku u ku ći ko ja je ski nu la sa me ne te-
ret i ja sam po če la da ži vim nor mal no. To je po če tak mog nor mal nog ži vo ta, do 
ta da je to bio za me ne te ret. Mo ra la o sve mu da mi slim kao di je te i mno go se raz-
li ku jem od pri ja te lji ca ko je su mo jih go di na o svo jim sta vo vi ma i po pi ta nju dje-
ce jer sam ja već pre ži vje la mno ge ne ke stva ri, od ga ja nje i slič no, dok su one bi-
le ma že ne ba bi ne i ma mi ne cu ri ce, za to ja mi slim da sam se sna šla sa dje com. 
Pro šla sam 2. sred nje od lič nim, u gim na zi ji, bi lo mi je ja ko dra go. Ni smo se još 
ni vi dje li ni ču li, me ne su ma lo za fr ka va li u ku ći. Moj muž se znao sa ba bom i bi-
li su ne ki pro te sti ov dje i do šao ba bo i moj muž pi tao ba bu po što je znao da ja 
imam ne ke sim pa ti je pre ma nje mu bil’ on do zvo lio da se mi upo zna mo i raz go va-
ra mo. Re kao je da mo že, ali ne bi bez mog pri stan ka. I do đe on na ve če i ne što mi 
se smje škao. Dok je do šlo ve če sje li smo on, ma će ha i ja, dje ca le gla, jer mi smo 
bi lo od ra sli a oni su bi li dje ca, i re kao mi je da mu je on pri šao i da imam do zvo-
lu da se upo zna mo, ali sve se gle da kroz vje ru… ni je to… mno ge se stre su se va-
ni ili na fa kul te tu upo zna le sa mu že vi ma. U njih ro di te lji ni su bi li vjer ski na stro-
je ni, a u me ne se ba bo dru žio sa ta kvim mom ci ma, za to se i znao sa mo jim mu-
žem. Znao ga kao li je po, fi nog, pri stoj nog. Ja sam is ka zi va la po zi tiv ne vi bra ci je 
kad bi se on spo me nuo, i re kla sam ba bi da mu ka že da se mi upo zna mo i vi di mo 
ka ko i šta. I on je do šao u pe tak po sli je pre da va nja i bio je ba bo sa na ma u po čet-
ku da se upo zna mo i ja sam na pra vi la ru čak, ja sam pr va ge ne ra ci ja lju di ko ji se 
ni su za dr ža va li sa mo na tra di ci ji, za vi si od oso be ili oso be ali mi mo ra mo dr ža ti 
do svo jih prin ci pa, ne po klek nu ti, pa re ći „iz vi ni me ni ne do zvo lja va vje ra, vjer-
ski po nos da pri mim mi to, da po kra dem, da bu dem ova ko… „To je ono što oni 
na zi va ju ve ha bi ja ma, to je onaj ko ji ima bra du i no si pan ta lo ne i že na ko ja no si 
ni kab ili cr no, ali ni je to sa mo to, to je čo vjek ko ji je spre man vi še za vje ru… Da-
nas je te ško bi ti po šten, ni je to ve ha bi ja, to je mu sli man ko ji je spre man da ti vi še 
za vje ru i ko ji je spre man se bi da ka že stop stra sti ma, ne go u gra ni ca ma Al la ho-
vim. Tre ba se raz vi ti svi jest da se mi bo ji mo vi še si le, ka zne od Al la ha jer zna mo, 
ve ha bi ja je onaj ko ji se vi še si le bo ji, ne za to da ga lju di ne bi ka zni li ne go „ne 
smi jem ubi ti vi di Al lah, ne smi jem ukra sti vi di Al lah, ne smi jem pre va ri ti vi di Al-
lah“. Za dje voj ke „ne smi jem se iz la ga ti, ne smi jem bi ti dje voj ka ko ja je pod lo-
žna, ko ja vi če iz vo li“, jer vi di Al lah. Za to se ka že ve ha bi ja je taj i taj, i za to mi je 



Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012. 149

dra go da mo gu da ob ja snim, za što da se ka zni onaj ko ji je spre man vi še se žr tvo-
va ti i sa vla da ti svo je stra sti. Ti mo žeš sve ra di ti na do zvo ljen na čin gdje ne ćeš bi-
ti ka žnjen ni od Al la ha ni od lju di i sad smo mi po gre šno shva će ni, ka žem po što-
va ću tvo je ali po štuj i ti mo je, ne moj me sta vlja ti u dru gi red. Mom mu žu je te ško 
na ći po sao da nas, sta vlja ju ga u dru gi red, imao je 85 po sto ne dav no na te stu u 
jed nom u Mi ni star stvu i ni su ga pri mi li jer no si bra du, a za što se ta bra da po ve zu-
je sa te ro ri zmom? To je sa mo čo vjek ko ji po štu je Islam ali ži vi sa ovim na ro dom 
i mo ra da se ško lu je i da se ra di. Pri ča se ka kao na ma pla ća ju, a sve mo je pri ja te-
lji ce su iste, dru ži mo se sa lju di ma ko ji su vi še fa kul tet ski obra zo va ni, ma lo ma-
nje smo sa lju di ma ko ji ra de na gra đe vi ni ili ta ko ne što jer nas ni su ži vot ni pu te-
vi ta ko do ve li, mi slim svak’ ima od red ni cu ka ko da do đe do ne ke na fa ke, ne ko-
me je na fa ka da ko pa, ne ko me da za vr ši fa kul tet. 

I vi ste se on da vjen ča li?

Muž je do šao, ba bo nas upo znao i mi smo po če li, ja ni sam sad iz la zi la na 
ne ka mje sta da se mi tu vi đa mo, on je imao slo bo dan pri stup mo joj ku ći. Ovo 
pod sje ća na ono sta ro, ali ni je to ni ono is pod pen dže ra. Ni je ovo „daj da je pro-
bam pa ću on da…“, ne go da vi di ka kva je to že na s ko jom bi mo žda ži vot da pro-
ve de. Ima la sam ja sim pa ti ja ali ni sam iz la zi la na ve če, pa ni sam ni ima la mom ka. 
Taj dje čak ili mo mak, ni sam se ja mo žda nje mu svi đa la jer mi ba bo ni je dao da 
iz la zim po no ći, jer vi dio je ka kva sam, da se mo žda ja ne bih mo gla kon tro li sa ti. 
Ta ko da je to me ni fak tič ki bio pra vi mo mak da se i on za lju bio u me ne i ja u nje-
ga. Pri je to ga je bi lo do sta mo ma ka ko ji su pi ta li za me ne, ali ja ni sam iz ra ža va la 
vo lju. Ja nje mu ka žem: „Mi smo se za vo lje li i pri je ne go što smo se upo zna li!“. 
I ta ko smo se mi po če li upo zna va ti, to je bio maj a do sep tem bra bi on me ni ma-
lo, ma lo, do la zio jer po Isla mu je da se vi upo zna je te u bra ku. Kod lju di ko ji vi-
še prak ti ku ju vje ru ne mo žeš ti sla ga ti ni ukra sti ni pre lju bi ti, čak da ti mo žeš da 
je dan mo mak ide kod je den i dru ge to je gri jeh. Ne ma is pro ba va nja, ni sam ja ro-
ba, ja sam že na! Da nas je vri jed nost že ne iz gu blje na, da nas je smi je ne ko mal tre-
ti ra ti. Ma ko će me ne mal tre ti ra ti! Što bi naš na rod re kao, iz vi ni, i me ne je mo ja 
maj ka ro di la! Ne ma ni ko pra vo da dig ne ru ku na svo ju že nu ili da to što ti je Al-
lah dao da si ste pen iz nad že ne, jer u Kur’anu se ka že da je mu ška rac ste pen iz-
nad že ne, to je je dan ste pen u smi slu da si gla va po ro di ce, da si od go vo ran, a ne 
to što si ti ja či pa da na že nu… ma iz vi ni, ali idi svo jim pu tem. Ja sam ka ra te tre-
ni ra la, ja sam re kla mu žu da on me ne uda ri ne bi se la ko pro veo. Znaš kad vi diš 
na TV-u da pre mla ti muž, a muž me ni ka že da ne bi smo gao sna ge da to ura di. Jer 
za i sta lju di ko ji su u vje ri bla gi su i sprem ni su vi še da žr tvu ju, bla gost pre o vla-
da va, kad se tre ba smi lo va ti. Mi ris, ukus, sva ki po kret ko ji na pra vi mo, sva ki ko-
rak, sve je to mi lost od Al la ha, i to te bi smek ša va sr ce, ka ko ti on da mo žeš ima-
ti si lu, i na pa sti ne ko ga, ka ko se usu đu ješ! Zlo sla ma ne ko ga ali že na je zlo u po-
zi tiv nom smi slu ko ja te mo že slo mi ti kao čips! Da sa mo krc neš! (smi jeh) Je ste 
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vi sna žni, ali bo ga mi smo mi sna žni je! Že ne su sprem ni je, vi še mo gu tr pje ti, vi še 
mo gu iz dr ža ti, vi še mo gu pod ni je ti, a na nji ma je vi še oba ve za, da bog’do ima ju 
sna ge kao mi, oni ima ju sna gu vi dlji vu ali mi ima mo sna gu ne vi dlji vu. I kad po-
gle daš mi ši ća vog mu škar ca ti mi sliš slo mi će te, ali kad po gle daš ka rak ter nu že nu 
ti mi sliš da će te ona slo mi ti. Za što? Jer je ona u du hov nom smi slu ja ča! Mo žda si 
ču la za Her ce gov ke, ka že se da su mu škar ci kr šni ti je lom, že ne su kr šne du hom. 
Znaš, gle da ju ći sa sta nak mom ka i dje voj ke, on pro đe u za fr kan ci ja ma, ili po ljup-
ci ma i do di ri ma i iz la sci ma na ka fu, vo da nju, ali u nas je bi lo on do đe kod me-
ne oko 3 i sje de li bi do 21, zna či 6 sa ti ne pre kid nog pri ča nja. Mi smo se tih če ti ri 
mje se ca vi đa li ali smo pu no pri ča li i kroz raz go vor sam se ja upo zna la sam njim. 
Ni je on me ne pi tao da se udam za nje ga, i zad nji dan kad smo od lu či li da bi se mi 
mo gli uze ti, on je me ni re kao: „Još uvi jek je dan kad ti me ni mo žeš re ći ja se ne-
ću uda ti za te be. Ako mi sliš da ni sam ja za te be, ko što ja mi slim da si ti za me ne, 
ti me ni slo bod no re ci, ja ću tra ži ti dru gu že nu za se be ko joj ću se svi đa ti i ti tra ži 
ne ko ga ko će se te bi svi đa ti.“ Ja ta da ni sam pu no gle da la na iz gled i dra go mi je, 
jer pri mje ću jem da kod dje vo ja ka ko je se uda ju na osno vu iz gle da i ma te ri jal nog 
sta nja… Mo lim sva ko ga da osje ti bar na sat na šu lju bav i na še osje ća je. Ja tad ni-
sam gle da la na iz gled ma da se ni sam po ka ja la što se ti če iz gle da, ali bit ni je je ta 
du hov na lje po ta jer fi zič ka pro đe, mo gu se ja sre di ti sve i bi ti sa mo ta kva, ali za-
i sta ako me ne vo li iskre no… jer čo vjek je ona kav ka akv se uju tro pro bu di, pod-
bu hao i ova kav ili ona kav, ako me ta kvu ne vo li, on će na ći ne ke iz go vo re da po-
bjeg ne od me ne. On je me ne taj dan pi tao že lim li da za jed no pro ve de mo ži vot, ali 
što se ti če iskre no sti i či sto te Isla ma, ako se on me ni ne svi di i on je me ne vi dio, 
li ce i ru ke, sa mo što je spo lja šnje, Kad sam se od lu či la ni smo ima li ni ka ši ke, ja 
sam mi sli la za vr ši ti ško lu i fa kul te te ali lju bav je pre vag nu la. On je bio na dru goj 
go di ni fa kul te ta, onaj, svi su nam go vo ri li zna te li ko ja je to od go vor nost, ni smo 
mi raz mi šlja li, ni šta ni smo ima li, ja sad nje mu ka žem: „Da imam ovo li ko go di na i 
one okol no sti ja se ne bi uda la za te be, ja bih re kla sta ni ma lo, ne moj gla vom kroz 
zid!“ Ali to je kod nas bi la lju bav i lju bav je sli je pa i ne vi diš ži vot ka kav je. Ali 
ima li smo sre ću pa ni smo po gri je ši li. Mo ja ma će ha je do ni je la svo je stva ri u ku-
ću i sve što smo ta da ima li sve je po po lo vi la sa mnom. U me ne se ba bo ni je bu nio 
jer je znao da sam ja pre vi še zre la iz nu tra. Ja sam to gle da la ova ko, ja sam di je-
te ko je je tr ča lo iz ško le da na lo ži va tru i spre mi ru čak i sve, ja ni sam raz mi šlja la 
da ta ko pri re dim svom dje te tu, mo gu ja za vr ši ti fa kul tet i sve, ali ne ću da mi dje-
ca tr pe i ne ću da to pre no sim da lje, za to ja ni sam gle da la ko li ko imam go di na, 17 
sam ima la, ni sam bi la ba la vi ca, ne go sam raz mi šlja la sa mo da ne že lim da svom 
dje te tu da pri u štim ono što sam ja, da tr čim na po sao, a da di je te me ni ra di po ku-
ći. Za to sam ja ve li ka po dr ška svom mu žu, re kla sam da ne mo ram ima ti sve ali 
da ima ju na ša dje ca, da ima ju maj ku. Ako je moj ži vot do ta da bio ne ma te ma tič ki 
od ta da pa do da nas je ma te ma tič ki. Ako ja ni sam ima la maj ku ko ja će me ne po-
ma ga ti i bi ti mi maj ka u sva kom smi slu daj da ja bu dem svo joj dje ci, a ne da bu-
dem glu pa ne in for mi sa na maj ka. Ja vi dim kod svo jih pri ja te lji ca da su njih dje-
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ca nad mu dri la i da ih okre ću oko pr sta, a mo ja cu ri ca vi di da je ja „či tam“. Da nas 
se dje ca ra đa ju sa fa kul te tom, do sta maj ki pre vi še vje ru ju dje ci, pre vi še bla gost, 
što ka že M. ko ja je ma gi star pe da go gi je, ni je lju bav sa mo pu sti ih da ra de šta ho-
će, ne go je lju bav po klo ni ti pa žnju, ve za ti ga nje žno šću. Ma lo se že na od lu ču ju i 
na du go do je nje, a ja sam svo ju B. do ji la 2 go di ne i mno go to uti če na po ve za nost 
maj ke i dje te ta. Tre ba ga ve za ti za se be ali us po sta vi ti ja sne gra ni ce. Ne da joj pu-
stim sve, iz vi ni ne mo že di je te ova ko ili ona ko, iz vi ni ko je ko ga ro dio? Ri ječ je 
dje lo… Kad sam od lu či la da se udam, on je me ni re kao da ako že lim za vr šim ta 
dva raz re da, ali sam ja htje la da se udam ta da. Ja sam ta da na ras pu stu či ta la Anu 
Ka re nji nu oba to ma da ih pro či tam pri je po čet ka 3. raz re da, da bu dem sprem ni ja 
za ško lu. I ja sam mu re kla: „Znaš, ja sam pri je dva da na vra ti la knji ge u bi bli o-
te ku, pa ti skon taj šta to zna či.“ To je bio od go vor da sam od lu či la da se udam. U 
me ne je ba bo vje ri na klo njen i ja sam taj mje sec od lu či la da sta vim ni kab i re kla 
sam mu da že lim da ga no sim, a on je re ko’ da bi on vo lio da ima že nu za se be, 
ne bi imao ne što pro tiv ne go bi vo lio i re kao je čak da je tra žio že nu ko ja je na-
mje ra va la da ga no si. I ta ko sam ja mje sec da na pri je ne go što ću se uda ti, no si la 
ni kab. Ta ko sam ja nje mu re kla da ne mi slim da ži vim bez to ga i sta vi la sam ga.

Ko li ko si du go raz mi šlja la o to me? Je si li va ga la raz lo ge za i pro tiv?

Ni je mi ne ka po seb na od lu ka bi la kao sa ma ra mom. Ba bo je to i oče ki vao 
od me ne jer je znao da ja kad od lu čim ne što… i on da je to on me ni, ako že liš - 
slo bod no, ni je mi pra vio pro ble me, nje go vi su se ma lo pro ti vi li, ka ko će mo mi 
sve to, ali sve kar je na kra ju re kao i re kla sam do kra ja ži vo ta ću mu bi ti za hval-
na na to me, re kao je: „Si ne ako se ti mi sliš že ni ti ne moj da te ba bo hra ni do kra ja 
ži vo ta!“ I za i sta, ne tre baš bi ti pa ra zit, da te ne ko mo ra po ma ga ti, ne go da ti oku-
siš šta je to ži vot i gor či na i sve. Je dan pri ja telj nam je po nu dio da ži vi mo u X, 
da ne pla ća mo ki ri ju jer je muž stu dent bio mo gao je sa mo ne što ho no rar no ra di-
ti. Ni je to ja ko te žak fa kul tet ali opet je zah ti je vao da pri su stvu je. On da smo mi 
od lu či li da ži vi mo go re a on će bi ti u do mu jer je ba bo re kao da će mu pla ća ti da-
lje dom, 150–200 km mje seč no jer su od lu či li da iško lu ju jed no di je te. Is po čet ka 
smo ima li pa ra od svad be, on je ži vio ov dje a ja ta mo, a je ste kom pli ko va no, ali 
za lju bav… Al lah dao, ja ni sam zna la, ko’ kad ni sam bi la mo ral no is kva re na, ni-
sam se zna la ču va ti, da sam za trud ni la ha man pr vu noć. I onaj, ka žem ti ne ka ko 
i trud no ća i sve, do la zio je me ni pre ko vi ken da, ali ni je to tô. Ja sam uvi jek go-
vo ri la pri ja te lji ca ma ko je su ov dje bi le da ne zna ju ci je ni ti pri su stvo mu ža u svo-
joj ku ći, jer znam šta zna či za no ći ti sam, vo li te se i sve ali raz dvo je ni ste. On je 
kra jem te škol ske go di ne, kra ja če tvr tog mje se ca, i od lu či li smo se da ode mo kod 
nje go vih u X da se ne za kom pli ci ra ne što. Ja sam se u X fi no osje ća la sa ni ka bom 
jer sam se od mah sa ži vje la sa njim. Oni ni su bi li za ni kab ali vre me nom su pri-
hva ti li, jer mi ni smo sa nji ma ži vje li i ni su pu no ve ze ima li sa tim. Ja ni sam mo-
gla ići še ta ti, sa mo sam bi la u ku ći, na do mi ri la sam ne ke trud nič ke šet nje sa ste-
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pe ni ca ma unu tra šnjim, do le su Hr va ti, ka ta stro fal no je sta nje, ne bi mo gla da pre-
ža li ka že sve kr va da me ka men uda ri jer sam ta ko ob u če na. I dan da nas mi ho da-
mo po Sa ra je vu, ali do le ne. Ja ni sam ta kva da ja sad nji ma pra vim pro ble me, za-
što da ja nji ma pra vim pro ble me ako sam se ja od lu či la da se žr tvu jem, pa za što 
da nji ma pra vim pro ble me, pri go va ra nja, boc ka nja, i ta ko sam pri hva ti la. Zbog 
ni ka ba ni sam iz la zi la va ni, ja sad skon tam ko li ko sam ja bor be na, ni sam iz la zi-
la iz ku će, sa mo na bal kon. Pa di je te, be ba, tr či va mo, ta mo, ne ka ko, ja ne znam, 
da nas ako ne odem u šet nju ne ka ko ti je… sad kad se okre nem ka ko sam mo gla 
mje sec i po ne iza ći iz ku će… 

Za što baš ni kab?

Što se ti če ni ka ba, to je ne što što Al lah ka že… pri je Isla ma da bi se ne ka 
gra ni ca po vu kla, da bi se zna lo či ja su dje ca, bi lo je sva šta pa je Al lah pre pi sao 
svim lju di ma svi je ta –„ i spu sti te ve la svo ga“, za ni kab. Sad se ra zi la ze ule me da 
li tre ba sve i li ce i ru ke ili sa mo li ce, to ni je bit no… kad do đe mo kod Al la ha on će 
re ći da su u pra vu i oni ko ji su shva ti li ova ko, oni će ima ti na gra du, a u pra vu su i 
oni ko ji su shva ti li ona ko, i oni će ima ti na gra du, ra zu mi ješ. Jer to je ne što što je 
stvar lič nog shva ta nja. Za ni kab se baš ka že va lja se za to bo ri ti. Ve ći na nas ne ka-
ko kad je to sta vi la bi lo je to vi še na ko’ da bi se ja po ka za la, ali kad se poč ne sa 
tim ži vje ti ni kab je onaj ko ji is tra je, to kom no še nja ni ka ba se (… ) po ka žeš. Sva-
ka že na tre ba da se oki ti ne kim li je pim oso bi na ma, ja ka žem mo žeš ti i bi ti ko-
mu ni ka tiv na ali da ima ne ke gra ni ce, da ne bu de sad… ka ko ko me pad ne na pa-
met, ne go da se ima ne ki stid, stid je kad vi diš npr. da že na ka že: „Iz vi ni ali me ne 
je stid da me ne gle daš.“ U smi slu da me gle da ju… pa ni sam ja kra va za pro da ju 
pa da ti ka žeš „joj ova je do bra za ovo, ova je do bra za ono“ jer, ja pr vo ci je nim 
se be, i ja ću se be… me ne će vi dje ti onaj ko to za slu žu je! Ima ju pre ma Isla mu oni 
ko ji mo gu da te vi de, po ro di ca, a što se ti če dru gih, imaš svo ju že nu, pa ri oči na 
njoj! Ni kab je ne što što za i sta… u raz go vo ru sa že na ma ko je su ski nu le ni kab ka-
žu mi da im je bi lo te ško kad su iza šle pr vi dan bez ni ka ba. Ja sam sad slo bod na 
ali kad bi se na šla u dru štvu mu ška ra ca me ne bi bi lo stid, a ova ko izo li rao si se od 
ta kvih stva ri, ima onih ko ji sa mo gle da ju „ova je do bra ova ni je“. U bra ku naj vi-
še že na no si ni kab jer je to či sto ća, uvi jek ima te lju bo mo re, i da ni kad ne do zvo li 
da muž po sum nja u svo ju že nu. Ja ne znam da se de sio slu čaj, ne znam ko li ko u 
Sa u di ji, ta mo je vi še tra di ci ja, ov dje ti se va lja bo ri ti za ni kab, ali što se ti če ov dje 
ne znam da je ikad bio slu čaj da je že na ko ja no si ni kab iz vr ši la pre lju bu, to je ne-
pojm lji vo. I da nas kad ti skon taš, kad vi diš dru ge bra ko ve, sla bo ima po vje re nja. 
Da nas se ka že za lju bo mo ru da je po zi tiv na emo ci ja, me đu tim lju bo mo ra je ne što 
po zi tiv no, a za što se ja vlja? Ni je to za bra na da odeš va ni ili na taj sa sta nak, to ni-
je lju bo mo ra to je ne po vje re nje, ne tre ba iz jed na ča va ti lju bo mo ru i ne po vje re nje, 
lju bo mo ra je ne što po zi tiv no. Že lim ne što za se be, ne že lim da ga ne ko upro pa-
sti. Me ni moj muž ni je ni kad za bra nio, ne smi ješ tu ili ta mo, jer je on vi dio mo je 
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oso bi ne i moj ka rak ter i on me ne pu sti. On je me ni re kao to je mo ja od lu ka jer je 
on znao da ja no sim po slje di ce sve ga, da se znam no si ti. De si se da si u pro dav ni-
ci i da ima pu no mu ška ra ca i me ne je stid, ne glu mim je ne što, ja ne znam da sam 
ika da iza šla iz ku će a da ni sam na šmin ka na. E sad, da ja sta vim ni kab i da mar ši-
ram svo jim oči ma da oni ka žu „joj jes’ do bra, si gur no je do bra is pod!“. Vo lim da 
se sre dim, ja ne že lim da se ja ne što lo mim, ja se be is po ljim gdje mi je su per, sve 
uz ni kab. Ja is po lja vam šta je u me ni, ja vo lim da se sre đu jem, ali za i sta u mo joj 
bli zi ni ka da se po ja vi mu ška rac ja sklo nim po gled jer ne že lim da pro u zro ku jem 
kod nje ga že ra vi cu, strast, jer se mu škar ci la ko pa le. Oni su po sta li pre vi še imu-
ni na že ne i za to ih ne ci je ne i uda ra ju ih i oma lo va ža va ju jer je že na se be do ve-
la do to ga. Ni je vri jed na že ne ako se sad po ka že, ko li ko dr ži mo do onih ko je sve 
po ka zu ju, ski da ju se, šta je to, sa mo 5 mi nu ta stra sti. Ne na iz vol’te, ta je že na he-
roj ka ko se ta ko us pi je, kad je ona u se bi uspje la da slo mi da se po ka že pred lju di-
ma, svi je tom. Ja imam svo ga mu ža, ne da ja za vo dim dru ge mu že ve i mom ke, to 
je za gor ča va nje tu đeg ži vo ta. On se za lju bi u ne ku, a ti se sad tre baš bo ri ti za nje-
ga. Žen ska na rav je oti šla pre da le ko, šta ja imam sa dru gim, ne kim ta mo, ustva-
ri ja uti čem na dru gi brak. Ja im ču vam brak jer ne uzro ku jem da brak se raz va-
li jer me ne ba ri njen muž. U islam skim bra ko vi ma su ri jet ki raz vo di zbog to ga, 
uglav nom su raz vo di jer se ni su sla ga li, ne što vi di se bra te da ne mo že se i to je to.

A po slje di ce? Da li ti je ni kab ika da za sme tao?

Ja ka ko shva tam Islam i sve to, po ne si ko li ko mo žeš. Ja dok sam sa mo li-
ce ot kri va la ja se ni sam šmin ka la, ni sam na taj na čin pri vla či la pa žnju, isto ta ko 
ni kab, ja sa ma ni kad ne idem ne na šmin ka na, i kad idem u ško lu Kur’ana na is pi-
te, sad baš idem, svi me pi ta ju ka ko to ti uvi jek na šmin ka na, ka ko imaš vre me na, 
a me ni je to br zo, 10 mi nu ta i go to vo, uvi jek se sre dim a one se me ni ču de, br-
za sam, ni sam uspo re ni tip. Ra zu mje la sam ni kab ka ko tre ba, boj’ se ko li ko mo-
žeš, ja ne že lim da pre stu pim na mjer no, iz stra sti. Ja sam nju na car ski rez ro di-
la, i ne ću na ope ra cij ski sto ta ko, ne ću ja tu sad ga nja ti kao joj ne smi je me ne ni-
ko vi dje ti, nor mal no sam se po na ša la. Ja ni kad ni sam ima la pro ble ma, slu čaj sam 
bi la hi tan, ne mo gu ja glu mi ti i za to ka žem da sam ga pra vil no shva ti la i sa njim 
sam se sa ži vje la i za i sta pla ni ram ja u svom ži vo tu… u me ne je ži vot ma te ma tič-
ki ras po re đen. Što se ti če ško le, u me ne je sve ma te ma tič ki, dan sed mi ca, mje-
sec, ži vot sve. Me ni je u ci lju da ja pr vo svog mu ža iz gu ram, da mu bu dem po dr-
ška, ja ču vam di je te, on dr ži in struk ci je. Obra zo va ni smo lju di, ja se obra zu jem, 
sve sa njim pri čam što se ti če na u ke i sve ga i islam ske na u ke, ljet na ško la, uvi-
jek sam bi la pr va, iako ne mam fa kul tet, obra zu jem se. I ko pa ću i sve, ali zna ću 
su tra da ci je nim po lo žaj i da ra zu mi jem one ko ji su ko pa li i no sa li pa ke te i ova-
ko i ona ko, sva kog ću ci je ni ti. Ja ka žem ja sam od lu či la da ako tre ba i dok to rat i 
aka de mik da po sta ne ja ću bi ti po dr ška a svo je vri je me ću po sve ti ti da se usmje-
rim na B. od goj, da bu dem su per že na, da nje go ve sve po tre be is pu nim, što se ti-
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če ku će, kad do đe da ima gdje do ći i da je s obra zom i što se ti če obra zo va nja da 
na u čim Kur’an, mi smo na po la, Muž ka že me ni da mi se di vi jer vi še učim ne go 
on. Ja sam sve se bi is pla ni ra la, kad on za vr ši svo je, ja ću Kur’an za vr ši ti i kad on 
bu de po čeo ra di ti ja ću za vr ši ti van red no jed nu go di nu, pa dru gu go di nu jer je to 
500 eura, a on da fa kul tet, pe da go gi ju. Ja ne mi slim ra di ti, vje ro vat no ću ima ti pri-
li ku da bu dem mu a li ma ali ne mam na mje ru da ra dim na ne kim mje sti ma, mo žda 
je to žr tva… Ja sva ku že nu ko ja no si ni kab ili ma ra mu ko ja stu di ra i ra di ci je nim, 
jer će mi pu no zna či ti kad me po kri ve na že na pre gle da. Ima že na odu kod dok to-
ra, ne ka ko su pre vi še bla ge, ne že le da is pad nu ne pri jat ne i kad su se stre me di cin-
ske gru be pre ma nji ma, a ja ka žem: „iz vi ni ne mo žeš ti sa sred njom ško lom da se 
smi ješ me ni“. Kad za vr šim pe da go gi ju, to će me usa vr ši ti, ta man kad mo je di je te 
bu de u pu ber te tu da se ja ta da znam sna ći ka ko sa njom. Ne mam vo lju da ra dim, 
ma da smo ja i muž raz go va ra li, da bi vo lje li ne ko ob da ni šte otvo ri ti. Ni sam ja že-
na ko ja mi sli da mo ra ra di ti, ne mo ra ju sve že ne ra di ti, pr ven stve no ulo ga je na ša 
da bu de mo obra zo va ne, da po ka že mo dje ci da smo mi is pred njih, ka ko na mo bi-
tel, ka ko na kom pju ter, že na mo ra bi ti is pred mu ža i dje ce u ne kim stva ri ma. Tre-
ba zna ti o teh no lo gi ji, ja sam že na ko ja ne ma pot pi sa nu di plo mu ali sve što mo-
ram da znam, znam, da bih mo gla od go ji ti svo je di je te, ja sam svog ba bu mun ta-
la, jer je la ik što se ti če teh no lo gi je, ali ne ću do zvo li ti da mo je di je te me ni ta ko, 
ne go da ja pred u hi trim da vi di da je ma ma ne što, za to ne na mje ra vam ra di ti, već 
pla ni ram da mi slim su tra bo že i plac i ku ća da to bu de na še ne ko iskre no odva ja-
nje od svo jih stra sti u smi slu za do vo lja va nja ne kom luk su znom hra nom da bi do-
šli do to ga i da na šoj dje ci po ka že mo da ne bu de mo hlad ni na luk suz i po god no-
sti ko ji će mo im obez bi je di ti. Daj šta imam da to di je te li či na ne što, ne što vri-
jed no, ne ka mo ja ku ća bu de naj či sti ja u ma ha li, ne ka mo ja dje ca bu du naj bo lja u 
ško li i naj od go je ni ja. 

Da li bi vo lje la da tvo ja kćer ka no si ni kab?

To je nje na vo lja, sad mo žda ne ko ka že tre ba od mah na vi ka va ti na ma ra-
mu i ta ko, a zna ju ći šta sam ja pro šla, ja ću pred sta vi ti svo jim pri mje rom, mno-
go ću vi še go vo ri ti dje li ma ne go ri je či ma, što se ti če svo je dje ce, jer ne vri je di… 
mno go vu če oko liš, vi še ne go da ti go vo riš „si ne ne moj, si ne ne moj“. Ta ko da ja 
ne mi slim pra vi ti gre ške, ići me to da ma ko je su pro ma še ne. Što se ti če to ga ja mi-
slim da je naj bo lje rje še nje kad lju di ma ne go vo riš „ne moj“, ili „ ha ram je to, ili 
ha ram je ono“, od bi ćeš lju de, ne ka je le žer no, da vi di da je ko mo ci ja, ne mo ram 
ja sta vi ti svom dje te tu u 15. go di ni ma ra mu, me ni je bi tan moj od nos sa dje te tom, 
tre ba lo bi da no si ma ra mu ali sa svo jim pri ti skom na di je te ne ću ni šta po sti ći. Ja 
sam pr va od ge ne ra ci je ko joj je ba bo sa vje to vao i vi dje la sam da to ne pa li, to je 
pro ma še na me to da. Opet za vi si od dje te ta do dje te ta, sva ko je raz li či to di je te, to 
je ne što što mi slim da ona sa ma tre ba da od lu či, mno go je lo še kad di je te ni je od-
go je no pa uzme Islam, od goj pr vo, pa islam da bu de šlag na tor tu. Po en ta je od 
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ku će po ne si ne što, kad ja znam ko li ko se moj ba bo bo rio sa mnom da me fi no od-
go ji, ka ko tre ba že na, ne zna ju ći da ću se ja i br zo uda ti, bit no je da ima kuć ni od-
goj, ra zu mi ješ. Ni sam ja za čvr sti nu, ha ram, ni kad ni kab me ni ni je do šao kao op-
te re će nje jer sam se ja sa njim sa ži vje la. Ja ti ka žem, ja iza đem va ni i ne osje ćam 
ga, to je mno go bit no, ne osje ćam raz li ku što ga ja no sim, što ga ne ko ne no si, ra-
zu mi ješ. Ja se be sre dim, kao ona že na ko ja iza đe va ni, kod me ne je ne ka odje ća 
ko ju vo lim i ja sam na šmin ka na jer idem kod pri ja te lji ce ili na ne ko pre da va nje, 
ja se sre dim i is pra znim se i ne za ni ma me šta će ne ko re ći. Mo žda je to se ljan ka 
ko ja je, ne znam, si šla sa Ro ma ni je i do šla do gra da i ona će me ni re ći – „joj jad-
na ona!“ Ne vi dim sad da te ne ko na pad ne da ti uz vra tiš, ja sa mo kul tur no pri đem 
i ka žem: „Iz vi ni, ja mi slim da ti ni si vi dje la knji gu o bon to nu“, sa te stra ne ću pri-
ći, tre ba se po di ći ni vo iz nad ono ga ko ji se ru žno po na ša. 

Hva la na iskre no sti, bi lo mi je za do volj stvo!

Nina Bosankić, PhD Student
International University in Sarajevo 
n.bosankic@gmail.com

VEILED WOMEN 

Summary

An interview with Bosiljka was held in January 2010 at her home, during 
the doctoral research that dealt with causes and consequences of the decision to 
adopt practice of wearing niqab (full face veil). The interview lasted about 130 
minutes out of which first ten minutes were not recorded. Although the course of 
the interview quite soon diverted from the main team and developed into a per
sonal history, it is exactly her openness, richness of the details and originality 
of narrative that led to authors’ decision not to interrupt  or redirect discussion,  
and it is presented in the original form in this article. At the time of interviewing 
Bosiljka was 21, married with a 4 year old daughter.
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PRIKAZI I OSVRTI
DO JEDNOSTAVNOSTI TREBA NARASTI: 

Sociološki pogledi na naciju i religiju Ivana Cvitkovića*

Ivan Cvitković, Sociološki pogledi na naciju i religiju II, CEIR, Saraje
vo, 2012

So ci o lo ški po gle di na na ci ju i 
re li gi ju (dru gi tom) Iva na Cvit ko vi ća 
je iz u zet no dra go ce no de lo, i to ne sa-
mo zbog to ga što je to 24. knji ga po re-
du ovo ga auto ra, što je nu me rič ki sim-
bol pot pu no sti i sa vr šen stva u ne kim 
re li gi ja ma. Ona ima oso bit zna čaj jer 
ju je pi sao autor ko ji se, me đu post ju-
go slo ven skim so ci o lo zi ma, naj vi še i 
naj de talj ni je ba vio pro ble mi ma od no-
sa na ci je i re li gi je, et ni ci te ta, na ci o na-
li zma, re li gi je i po li ti ke. Zbog to ga ovu 
mo no gra fi ju od li ku je, pre sve ga, ve li ka 
struč nost, kom pe tent nost, po u zda nost 
kao re zul tat zna nja i is ku stva na uč ni ka 
u zre lom do bu. 

Ovo je i jed na an ga žo va na knji-
ga: vr lo kri tič ki, po le mič ki in to ni ra na, 
jer se ba vi sa vre me nim ži vo tom, kon-
tro ver za ma jed nog post ju go slo ven-
skog dru štva i dr ža ve (Bo sna i Her ce-
go vi na), ko ja su nam bli ska i u dru gim 
dr žav nim za jed ni ca ma. Na pi ta nja kao 
što su po li ti ka iden ti te ta, in stru men ta li-
za ci ja re li gi je, od nos mo ra la i po li ti ke, 
struk tu ra vla sti, an ta go ni stič ka to le ran-
ci ja, ge to i za ci ja Bo sne, me đu na rod ni 
pro tek to rat ne mo že se rav no du šno od-
go va ra ti, a po go to vu to ne mo že pro-
fe sor Ivan Cvit ko vić. Ka da ga, na pri-
mer, po zo vu u nje gov Mo star da go vo ri 
na te mu Me đu re li gij ski di ja log u Evro

pi, on jav no, na sku pu, od mah pi ta sve 
pri sut ne: „A ka kav je di ja log u Mo sta-
ru?“. I on da, dok su dru gi uče sni ci još 
zbu nje ni, sâm od go va ra: „Vo leo bih da 
sam u za blu di, ali on još ni je pre bro dio 
po ro đaj ne mu ke“. To je upra vo onaj tip 
an ga žo va nost na ko ji se ov de mi sli.

Zna čaj no je, sva ka ko, što je aka-
de mik Cvit ko vić u vo lu me nu od oko 
400 stra ni ca ob u hva tio tek sto ve (ras-
pra ve, ogle de ob ja vlje ne u raz li či tim 
zbor ni ci ma, pri lo ge na kon fe ren ci ja ma, 
okru glim sto lo vi ma) ko ji su uglav nom 
iz la zi li u pe ri o du od 2005. do 2011. go-
di ne. Tu su se za tim na šli pri ka zi knji-
ga i in ter vjui, za be le ške o ve li ka ni ma 
ju go slo ven ske so ci o lo gi je re li gi je Sr-
đa nu Vr ca nu i Đu ru Šu šnji ću i mno gi 
dru gi, žan rov ski he te ro ge ni pri lo zi. Svi 
oni su, me đu tim, bi li ra ni je ob ja vlje ni 
po raz li či tim, te že do stup nim pu bli ka-
ci ja ma za či ta o ce iz re gi o na, pa i iz sa-
me Bo sne, ta ko da oni u ovoj mo no gra-
fi ji do bi ja ju sku pa jed nu do dat nu te ži-
nu. Iako sam je dan broj ovih tek sto va 
pro či tao ili čuo u iz vor nom ob li ku (u 
ča so pi su ili na ne kom sku pu na ko me 
smo Cvit ko vić i ja za jed no uče stvo va-
li), sa za do volj stvom i ne u o bi ča je nom 
la ko ćom za ta ko obim ne pu bli ka ci je, 
pro či tao sam nje go vu knji gu i kao ce-
lo vi to de lo, u če ti ri po gla vlja: 1. Kon-

* Reč na skupu Mediji, religija i nasilje u postkonfliktnom društvu (Beograd, 19.5.2012).
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tro ver ze bo san sko her ce go vač kog dru-
štva; 2. So ci o lo ški po gle di na na ci ju; 3. 
So ci o lo ški po gle di na re li gi ju; 4. Pri ka-
zi i in ter vjui.

U ovom to mu, me đu tim, ima i 
tek sto va ko ji ni kad ra ni je ni su bi li ob-
ja vlje ni (tač ni je, ni su sme li da bu du ob-
ja vlje ni!), kao što je, na pri mer, je dan 
in ter vju ko ji je autor dao za Ka to lič ki 
tjed nik. To ve ro vat no ne tre ba da za ču-
di ako se uzme u ob zir da već na po-
čet ku tog in ter vjua Cvit ko vić na vo di 
po dat ke o ma sa kru 350.000 ne du žnih 
lju di u Mek si ku u 16. ve ku ili 200.000 
spa lje nih na lo ma či u Evro pi u ime jed-
ne cr kve. Ali da se raz u me mo, to ni je 
sa mo tam no po gla vlje u isto ri ji Ri mo-
ka to lič ke cr kve. I u pra vo slav noj Ru si ji 
su u 17. ve ku ta ko đe bu ja li pro ce si pro-
tiv ve šti ca. Šta vi še, čak 1997. je u jed-
nom ru skom se lu na gra ni ci s Ukra ji-
nom (Te re ho vo) če ki ćem i no žem na-
pad nu ta i te ško po vre đe na mla da že-
na pod op tu žbom da je ve šti ca. Ubi je-
na je pri tom nje na maj ka i po vre đe no 
nje no če tvo ro de ce. Go to vo svi u se lu 
su ve ro va li da je ta že na ve šti ca, a na-
pa da či su ima li po dr šku svo jih po ro di-
ca. U isto ri ji hri šćan stva je da le ko vi-
še lju di stra da lo kao po sle di ca to bo žnje 
bor be pro tiv ne ver ni ka, je re ti ka, ve šti-
ca i dru gih ma nji na ca, ne go što su sa-
mi ti ne za šti će ni ma njin ci pred sta vlja-
li re al nu opa snost za ta da šnja dru štva. 
Naj vi še na si lja u isto ri ji je bi lo upra vo 
on da ka da bi „bog“ bio na ne či joj stra-
ni. S dru ge stra ne, da nas ži vi mo u vre-
me nu u ko me bi me di ji hte li da s na-
ma raz go va ra ju, ali pod uslo vom da ču-
ju ono što oni i nji ho vi vla sni ci že le da 
ču ju. To je ta pro iz vod nja sa gla sno sti 
o ko joj je pi sao No am Čom ski i o to-

me sni mio do ku men tar ni film još 80-ih 
go di na (Ma nu fac tu ring Con sent: The 
Po li ti cal Eco nomy of the Mass Me dia, 
1988). 

Ivan Cvit ko vić je autor jed no-
stav nog je zič kog iz ra za. Po to me se on, 
na sre ću svo jih či ta la ca, pri lič no raz li-
ku je od ve ći ne so ci o lo ga. Po put na šeg 
do a je na u ovoj na u ci, Đu ra Šu šnji ća, i 
on pi še ona ko kao što go vo ri – jed no-
stav no, ra zu mlji vo, ne po sred no, ja sno, 
dr že ći se ve ro vat no Go go lje vog ge sla: 
Do jed no stav no sti tre ba na ra sti! Na ve
šću je dan pa sus iz nje go ve knji ge ko ji 
to re či to ilu stru je: „Na ci o nal nost da nas, 
po šte nom čo vje ku, u ovom na ci o na li-
stič kom bla tu, mo že po slu ži ti sa mo kao 
do kaz vla sti te ni štav no sti. Jer, on da-
nas ni je on, on je sa mo ’Hr vat’, ’Sr bin’, 
’Bo šnjak’. A stvar nost je da su i Hr vat 
i Sr bin i Bo šnjak u ovom gra du pra zna 
dže pa (’U gra du ni lo kum vi še ni je ra-
hat’, ka že je dan sa ra jev ski gra fit)“. 

Za raz li ku od ve ći ne svo jih bo-
san skih ko le ga, pro fe so ra, Cvit ko vić ni 
ma lo ne na sto ji da bu de po li tič ki ko-
rek tan ka da je isti na u pi ta nju. On če-
sto svo ja iz la ga nja na sku po vi ma za po-
či nje in me di as res, ne šte de ći pri tom ni 
or ga ni za to re: „Za što ova kva ras pra va u 
Za gre bu, a ne re ci mo u Sa ra je vu? Za-
hva lan sam or ga ni za to ri ma na or ga ni-
za ci ji sku pa, ali bih vi še vo lio da se on 
odr ža va u Sa ra je vu. Ta mo, oči to, ne-
ma tko or ga ni zi ra ti ova kvu ras pra vu. 
To je, ne kad, mo gao ura di ti In sti tut za 
pro u ča va nje na ci o nal nih od no sa, ali se 
i nje ga, kao ’te ko vi nu so ci ja li zma’, da-
lo za bo ra vu (ma da je da nas u BiH po-
treb ni ji ne go u vri je me so ci ja li zma)“. 

U jed nom pri ka zu ob ja vlje nom 
i u ovoj knji zi, Cvit ko vić svog ko le gu 
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S. Ku ki ća na zi va an ga ži ra nim in te lek
tu al cem i taj epi tet se po sta vlja kao an-
ti pod tzv. et no in te lek tu al cu, pri pad ni ku 
vla da ju će eli te u BiH. Za sa mog Iva na 
Cvit ko vi ća bi se mo gao oda bra ti sli čan 
atri but - „ci vil ni in te lek tu a lac“, an ga-
žo va ni mi sli lac ko ji za stu pa gra đan ske, 
ci vil ne, a ne et no na ci o nal ne vred no-
sti i sve ti nje. On se pri tom, kao le vi čar 
u ha bi tu su, ja sno za la že i za so ci jal nu 
i eko nom sku prav du, a pro tiv je „no-
ve kla se“ ko ja je da nas pra vi mé lan ge 
po li ti ča ra, et no in te lek tu a la ca, taj ku na, 
po je di nih ver skih po gla va ra i vi so kih 
či no va, me dij skih mo no po li sta, pro da-
va ca re kla ma i imi dža ka ko u Bo sni, ta-
ko i ov de, u Sr bi ji. 

Ci vil ni in te lek tu al ci su ret ko po-
pu lar ni u svom okru že nju: to va ži za 
BiH kao i za Sr bi ju i dru ge post ju go-

slo ven ske dr ža ve. Jer oni su naj če šće 
u pra vu ka da je je di no is prav no ne bi-
ti u pra vu. Pa ra fra zi rao bih na slov jed-
nog po gla vlja ove knji ge: ta kav „obraz 
va lja ste ći“, ali tek na kon du gog an ga-
žma na ko ji pod ra zu me va po li tič ku ne-
za vi snost, ne pri stra snost, aka dem sko 
i in te lek tu al no po šte nje, ne pot ku plji-
vost, sprem nost da se bu de i sam sam-
cit „na le di ni“ sa svo jim ube đe nji ma od 
ko jih se ne od stu pa. 

U baš ta kve in te lek tu al ce, ko jih 
je za i sta vr lo ma lo u ovom na šem vre-
me nu, ubro jao bih, bez ika kve re zer ve, 
auto ra ove vred ne i za pa že ne knji ge - 
aka de mi ka Iva na Cvit ko vi ća.

Prof. dr Milan Vukomanović, 
Univerzitet u Beogradu, 

Filozofski fakultet
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OPA SNA SJE ĆA NJA I PO MI RE NJE

Opa sna sje ća nja i po mi re nje: Kon tek stu al no pro mi šlja nje o re li gi ji u post
kon flikt nom dru štvu, Ex Li bris, Ri je ka, 2012, 374 str. (ur.) Sr đan Sre mac, Zo ran 
Gro zda nov i Ni ko la Kne že vić

Po mi re nje, pra šta nje, sje ća nje – 
te me su ko je se sve če šće in ter pre ti ra ju, 
vi še me đu re li gi o lo zi ma i so ci o lo zi ma 
re li gi je, i sa mo me đu di ja lo ški ras po-
lo že nim sve će ni ci ma. Za što je to ta ko? 
Da li zbog to ga jer je ri ječ o re li gi ja ma 
i kon fe si ja ma „op te re će nim pro šlo šću 
i su ko bi ma“, ka ko ka žu ured ni ci Zbor-
ni ka. Do dao bih na nji ho vu kon sta ta-
ci ju: i vjer ni ci ma op te re će nim „dje di-
nim sin dro mom sje ća nja“ („Uzeo dje-
da unu ka u kri lo, pa mu pri čao što je 
ne kad bi lo“. Dje de oštre svi jest unu ka, 
a unu ci no že ve za no ve ob ra ču ne“). 

Pr vi dio Zbor ni ka (Po li ti ka, te o
lo gi ja i sje ća nje) sa dr ži de vet po gla vlja 
me đu ko ji ma su ra do vi Mi ro sla va Vol-
fa („Ka ko is prav no pam ti ti zlo dje la: o 
sje ća nji ma žr ta va i po či ni te lja“), Nor-
ber ta Rec ka („Han na Man del: Opa
sne uspo me ne na Auschwitz i te žnja 
za po mi re njem“), Jür gen Molt man na 
(„Opro šte nje gri je ha.. a tko oprav da
va žr tve?“). Sli je di ne ko li ko za pa že nih 
tek sto va mla đih auto ri ca i auto ra: Zla-
ti bor ke Po pov-Mom či no vić, Iri ne Ra-
do sa vlje vić, Ale na Kri sti ća, Dar ka Đo-
ge. Tu su i ra do vi Ni ko le Kne že vi ća, 
Zo ra na Tur ze. 

I dru gi dio (Kul tu ra, re li gi ja i se
ća nje) sa dr ži de vet pri lo ga me đu ko ji-
ma su ra do vi Ale i de As smann, Uge 
Vla i sa vlje vi ća, Ja dran ke Brn čić, Sr đa-
na Srem ca i Ser ge ja Be u ka, Mi ro sla va 
Ke ve ždi ja, Da vo ra Džal te, Cvet kov-
ske-Cvet kov ski-Mi li će vić, Ma ri ne To-
pić i Zo ri ce Ku bu rić.

Što re ći o ovim ra do vi ma i po-
vo dom njih?

U mno gim pri lo zi ma „bje ži“ se 
od si tu a ci je na ex. Yu pro sto ri ma, ili se 
ona sa mo us put no pro pi tu je, a na ma je, 
na ovim pro sto ri ma, upra vo ži vot no pi-
ta nje sje ća nja i po mi re nja.

„Po di je lje na dru štva su dru štva 
s po di je lje nim sje ća nji ma“, pi še Ale i-
da As smann (str.213). Kao da je ima-
la, pi šu ći na ve de ne ri je či, u vi du po di-
je lje na dru štva na pro sto ri ma biv še Ju-
go sla vi je. Da li je, u ta kvom dru štvu, 
za po li tič ku i so ci jal nu in te gra ci ju, bo-
lje „za bo ra vi ti i opro sti ti“ ili „sje ća ti se 
i opro sti ti“ – di le ma je ko ja se na me će 
mno gi ma na kon kr va vih ra to va na pro-
sto ri ma biv še Ju go sla vi je. Uz to, ri ječ 
je o pro sto ru či ji su sta nov ni ci iz u zet-
no osje tlji vi na na ci o nal ni i re li gij ski 
iden ti tet, na što uka zu ju i V. Cvet kov-
ska Oco ko ljić, T. Cvet kov ski i A. Lan-
go vić Mi li će vić u svom pri lo gu.

Raz mi šlja nja o zlo či nu, opro-
stu i pra šta nju vra ća ju nas na pi ta nje 
o „mo ći pro šlo sti“ (Reck, 76). Ja vlja 
li se re li gi ja „kao pre pre ka za su ži vot“ 
(M. To pić, 330). Su ko blja va mo se oko 
ko me mo ra ci ja žr tva ma, a ka mo li oko 
pam će nja ka ko se zlo čin zbio. Što tek 
re ći za od go vor nost ko ja „ni je sa mo na 
ubo ji ci, ne go i na svi ma osta li ma ko ji 
su stvo ri li uvje te za zlo čin“, ka ko to za-
pi sa Pa u lo Co el ho u ro ma nu „Aleph“.1 

1 Coelho, Paulo. Aleph. Zagreb: V/B/Z, 
2011:45.
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Če ga se sje ća ti? „Pat nja pro la zi, 
pro pa će no ne pro la zi ni kad“ (L. Blu). 
Je dan je ži vot pri je pro ži vlje ne pat nje, 
dru gi na kon nje. Ne smi je se sje ća nje 
pre tvo ri ti u „gnu ša nje“, pi še M. Volf 
(30).

Pa ka kvu „kul tu ru sje ća nja“ tre-
ba nje go va ti? M. Kun de ra pi še o „ob-
ve znom za bo ra vu“ i „za bo ra vlje nom 
sje ća nju“.2 Jer go vić is ti če da je na na-
ma „da bi ra mo če ga će mo se, i na ko ji 
na čin, sje ća ti“. 3

Je su li uspo me ne opa sne, ili to 
mo gu po sta ti? „Uspo me na ni je ha lji na 
ko ju mo gu po spre mi ti, kao ne ki dru-
gi pred met. Uspo me na je kao ko ža. Ne 
mo gu je ski nu ti“, ka že Han na Man-
del, pre ži vje la lo go ra ši ca Auschwit-
za. (Reck, 78). Ka ko iz bje ći opa sna 
sje ća nja kad je „go vor mr žnje i da lje 
osnov ni sa sto jak sva ko dnev nog po li-
tič kog dis kur sa“, pi ta se Zla ti bor ka Po-
pov-Mom či no vić (140)? I Zo ri ca Ku-
bu rić iz no si di le mu je su li sje ća nja po-
sta la opa sna (368). Pa, ipak, „pri kri va-
nje ose ća nja, po ti snu ta se ća nja, ne go-
va na mr žnja, ni su do bar te melj za ži-
vot u bi lo ko joj za jed ni ci“, pi še Ku bu-
rić ka (373).

Ka kvo sje ća nje? Ne ono ko je će 
bi ti iz vo rom no vih kon fli ka ta i zlo či na, 
ili ko je će „kri vo tvo ri ti isto ri ju“ (I. Ra-
do sa vlje vić, 18).

La ko će mo se slo ži ti da je „po-
mi re nje mo gu će na isti ni i u isti ni“, ka-
ko pi še M. Đor đe vić.4 No pro blem je 
što je isti na? Je li „isti na ilu zi ja za za-
2 M. Kundera (2005.) Identitet. Beograd: 
„Stubovi kulture“, 2005:52.
3 Jergović, Miljenko. Zagrebačke kronike. 
Beograd: „XX vek“, 2010:254.
4 Mirko Đorđević. Kišobran patrijarha Pavla. 
Beograd: „Peščanik“, 2010:32.

blu dje le“ (Tol stoj). A „isti nâ“ o pro-
te klim ra to vi ma i zlo či ni ma ima vi še. 
„Šta uči ni ti sa to li kim isto rij skim isti-
na ma? Iza bra ti jed nu i na met nu ti je? 
To ni ka da u isto ri ji ni je us pe lo. Kon-
sen zu som do ći do ’isti ne’ pri hva tlji ve 
za sve? Ta ko ne što ta ko đe ni je mo gu-
će. Ne in te re so va ti se za tu đe, isti ne’? 
To je uobi ča je no, ali ta kav stav ni ku da 
ne vo di. Je di no na uč no re še nje tog pro-
ble ma je ste mul ti per spek tiv nost, od-
no sno na čin ko jim se, bez ko men ta ra, 
rav no prav no pri ka zu ju vi đe nja za in te-
re si ra nih stra na, či me se otva ra mo guć-
nost di ja lo ga“, sma tra Du brav ka Sto ja-
no vić.5 

Ka ko, u ta kvim okol no sti ma, 
nje go va ti kul tu ru „is prav nog sje ća nja 
na zlo dje la“ po či nje na u rat nim kon-
flik ti ma, pi ta se, s pra vom, Mi ro slav 
Volf. Kao te o log, on to sa gle da va iz 
kr šćan ske per spek ti ve, dru gi bi mo gli 
tra ga ti za od go vo rom na to pi ta nje iz 
islam ske per spek ti ve. Ono što se na-
me će kao pi ta nje je ste: je li mo gu će is-
prav no sje ća nje i iz van za jed ni ce vjer-
ni ka (za Vol fa za jed ni ca pra vog sje ća-
nja je kr šćan ska Cr kva – str. 18).

Va žan je „cilj pam će nja“ (Volf, 
18): da bi is ci je li li i za šti ti li (žr tve), da 
bi se po ka ja li (po či ni te lji), da bi oda-
li po čast ži vim (pro ma tra či). Pam ti-
ti zbog po mi re nja i ob na vlja nja za jed-
ni ce. Iz bje ći pam će nje ko je mo že bi-
ti pre pre ka po mi re nju. Jer „pam će nje 
je zvrc ka nje i po i gra va nje ka le i do sko-
pom. Sve zbr ka no, sve slu čaj no, već 
pre ma to me ka ko su se ra su le sta kle ne 

5 Dr. Dubravka Stojanović, Razoružati istoriju, 
u: „NIN“, 22. 12. 2005., str. 44.
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plo či ce ka le i do sko pa.“6 Za to je po treb-
no ono što je pa pa Ivan Pa vao II na-
zvao „či šće njem pam će nja“. Tu ide ju 
raz ra đu je i Cot ti er: „Či sti ti pam će nje 
ne mo že zna či ti iz bri sa ti pam će nje, što 
bi uosta lom bio uza lu dan po ku šaj. To 
zna či us po sta vi ti nov od nos s ne kom 
či nje ni com iz pro šlo sti, či ja uspo me-
na pri ti šće sa vjest kao gri žnja, sra mo-
ta ili obrat no kao pre br zo pri hva će na 
su od go vor nost. Druk či je re če no, či šće-
nje pam će nja se smje šta na ra zi nu etič-
kog su da: što se ne kad pod no si lo, pret-
po sta vlja lo, odo bra va lo, to jest po ti ca-
lo zbog raz li či tih raz lo ga, sla bo sti, stra-
sti ili što se sma tra lo u in te re su do bre 
stva ri, da nas pred sta vlja pred met opo-
zi va jer se u to me pre po zna je ne sklad s 
evan đe o skim za ko nom.“7 

Mi ro slav Volf se kri tič ki osvr-
će na če sto upo tre blja va nu re če ni cu 
„Pam ti ti – Ni kad ne za bo ra vi ti.“ Ka ko 
pam ti ti a de se ne po ti snu sje ća nja, jer 
„po ti snu to se ća nje no si u se bi žar ko ji 
se mo že ras plam sa ti u po nov ne su ko-
be, a ne pre o bra že no pam će nje no si te-
ret raz je di nju ju će že lje za osve tom“ (I. 
Ra do sa vlje vić, 186). Opet, ka kva ko-
rist od pam će nja ko je za jed ni cu „za-
tva ra u pre ži vlje ne pat nje i či ni je sli je-
pom i glu hom na pat nje dru gih za jed ni-
ca“, pi še Ja dran ka Brn čić. Ni je li di jag-
no sti ci ra la sta nje od no sa na ci o nal nih 
i kon fe si o nal nih za jed ni ca na pro sto-
ri ma biv še Ju go sla vi je pre ma zlo či nu 
(od Ble i bur ga do Ja se nov ca, od Vu ko-
va do Sre bre ni ce, od Ah mi ća do Gra-
bo vi ce, itd.).

6  Krleža, Mnogopoštovanoj gospodi mravima. 
Zagreb: Naklada Ljevak, 2009:34.
7  Cottier, Georges. Pamćenje i kajanje – zašto 
Crkva traži oprost? Zagreb: „Globus“, 2005:88-89.

Pa i u ovom zbor ni ku, iako je ri-
ječ o auto ri ma ko ji su te o lo zi re li gij-
skih za jed ni ca ko je su, na od re đe ni na-
čin, bi le in vol vi ra ne u kr va va rat na do-
ga đa nja, ne ma do volj no kri ti ke (osim 
iz u ze ta ka) na na čin po na ša nja „svo je 
Cr kve“ u vri je me po či nje nih zlo či na u 
pro te klim ra to vi ma. „Ko li ko mi je zna-
no, ni u jed noj kr šćan skoj Cr kvi ni je se 
čuo po ziv da za zlo či ne što su ih po či-
ni li pri pad ni ci na ših na ro da pri hva ti mo 
ako ne kri vi cu, ono sva ka ko oprost“, 
pi še Ja dran ka Brn čić (249). Po tvr đu je 
to sta ja li šte i Zla ti bor ka Po pov-Mom-
či no vić: „Pi ta nje o me stu i ulo zi re li gi-
je i cr kve u zlo či ni ma na na šim pro sto-
ri ma ni ka ko da se otvo re no po sta ve bez 
onog ali…“ (139). I mla di te o log Alen 
Kri stić je na tom tra gu: Te o lo ški go-
vor mo ra bi ti ra di kal no otvo ren za di ja-
log od no sno kri ti ku iz dru gih dis kur sa 
(42). Na su prot to mu nje ga ka rak te ri zi-
ra, po Kri sti ću, ne spo sob nost pri hva ća-
nja kri ti ke, od sut nost sa mo kri ti ke, bez 
umi je ća pri pa da nja, go vor pro tiv se ku-
la ri za ci je, go vor po ri ca nja kriv nje. Pre-
vi še smo usre do to če ni na tu đu kriv nju, 
a pre ma lo osje tlji vi na tu đu pat nju, pi še 
Kri stić (35). Je li Bog „Bog po tla če nih 
i pre zre nih, da kle, Bog žr ta va“, pi ta se 
Kri stić (3)). A Zla ti bor ka Po pov-Mom-
či no vić se, po put J. B. Met za, pi ta „… 
ima li se smi sla mo li ti Bo gu po sle to li-
ko pat nji pro u zro ko va nih ola kim pri zi-
va njem nje go vog ime na“ (142). Iz ra da 
Sr đa na Srem ca i Ser ge ja Be u ka – ima. 
Oni u svom pri lo gu pi šu o onom što na-
zi va mo te ra pe ut skom ulo gom re li gi je – 
ko li ko ona mo že po mo ći u po stra um-
skom raz do blju (Za što ne vo lje vo de u 
bo go mo lje, re kao bi Đu ro Šu šnjić).
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Na pro sto ri ma biv še Ju go sla vi-
je ima li smo du go vre me na, a ta prak-
sa ni je ni da nas u pot pu no sti na pu šte-
na, „ko mu ni ka cij sko za ta ška va nje“ 
zlo či na po či nje nih u ime „na še“ na ci-
je ili kon fe si je. To je bi la ta bu te ma. O 
tu đi ma se ni je za bo ra vlja lo pi sa ti. Na-
pro tiv. Ta ko da ov dje još ni je za vr še no 
„raz ra ču na va nje s ne dav nom pro šlo-
šću“ (As smann, 209). Pam će nje je če-
sto po tak nu to mr žnjom, a ne te žnjom 
za opro stom (Volf, 21). A mr žnja se ra-
đa iz pre ve li ke sa mo za lju blje no sti ov-
da šnjih na ci ja sa me u se be, o če mu pi-
še D. Džal to: „’Mi’ ne sa mo što mo ra-
mo bi ti uvek na rod sa naj sve tli jom pro-
šlo šću i sl., već to mo ra mo bi ti uvek u 
na gla še nom kon tek stu pre ma ’nji ma’, 
pre ma dru go me“ (302).

Is tra ži va nje o ko jem pi še Zo ri ca 
Ku bu rić, po ka zu je da ka ko ne ka kon-
fe si ja pre la zi iz „ve ćin ske“ u „ma njin-
sku, ta ko opa da po vje re nje u nju (bez 
ob zi ra o ko jem se od tri kon fe si o nal-
na iden ti te ta ra di lo: ka to lič kom, mu sli-
man skom, pra vo slav nom). I tu je je dan 
od pro ble ma na pu tu po mi re nja. Tre ba 
mi je nja ti svi jest lju di.

Osvr nuo bih se i na rad Dar ke 
Đo ge („Po li ti kant ska ili po li tič ka te o
lo gi ja 1945–2010 ili o (ne)mo guć no sti 
jed ne ju go sla ven ske po li tič ke te o lo gi
je“). U Bo sni po sto ji iz re ka: Ve lik tur-
ban, pod njim ho dže ne ma! Ona bi se, 
di je lom, mo gla od no si ti i na Đo gin pri-
log. Pr vo, ne mo že bi ti di ja lo ga iz me đu 
„mark si zma i pra vo sla vlja“ (103), ali 
mo že iz me đu mark si sta i pra vo slav nih 
(ka to li ka, mu sli ma na, bap ti sta…). Dru-
go, tre ba pra vi ti raz li ku iz me đu mark-
si zma i mark si stič ke kri ti ke re li gi je i 
od no sa pre ma re li gi ji dr ža ve i dr žav-

nog apa ra ta. Đo go pi še: „Za raz li ku od 
za pad no nje mač kog, pa čak i is toč no-
nje mač kog kon tek sta gdje je još uvi jek 
po sto ja lo ka kvo ta kvo mje sto za kon-
ku rent nost mark si zma i re li gi je, ni šta 
slič no ni je bi lo mo gu će u SFRJ“ (106). 
Da je bi lo ta ko ka ko pi še Đo go, te ško 
da bi u post so ci ja li zmu na pro sto ru ne-
ka da šnjeg DDR-a bi lo 51% onih ko ji 
ne vje ru ju, a u BiH (po pis 1991, po sli je 
ni je bi lo po pi sa) 5,7%; u Sr bi ji (po pis 
2002) 96,78% vjer ni ka; u Hr vat skoj 
pre ko 90%, itd. Ne mo že se pi sa ti o od-
no su mark si sta u ex Ju go sla vi ji pre ma 
re li gi ji na osno vu ar hiv ske gra đe Ko-
mi si ja za od no se sa vjer skim za jed ni-
ca ma (do ku men ta ci je po moć nog ti je la 
on da šnje vla sti), a ne na osno vu ra do va 
S. Vr ca na, M. Ker še va na, E. Ći mi ća, S. 
Fle rea, I. Ma štru ka, B. Vu ško vi ća i da 
ne na bra jam osta le auto re. Tvrd nja da 
„je dan ju go sla ven ski mark si sta za pra-
vo ni ka da ni je ni imao ne kog po seb nog 
raz lo ga da či ta Bloc ha ili Hork he i me-
ra“, je ap surd na. Pa i je dan i dru gi su 
bi li su di o ni ci Kor ču lan ske ljet ne ško-
le, već od po čet ka še zde se tih go di na 
bra nje ne su dok tor ske di ser ta ci je upra-
vo na ra do vi ma tih auto ra. Đo go pi še 
da su se svi pre vo di tih auto ra ja vlja li 
u pe ri o du 1980–1986 (110). A Bloc hov 
„Su bjekt objekt“ pre ve den je 1959. 
(dru go iz da nje 1975 – „Na pri jed“, Za-
greb); nje gov rad „Mark so ve te ze o Fo-
jr ba hu“ 1976 („BIGZ“, Be o grad); „Pri-
rod no pra vo i ljud sko do sto jan stvo“ 
1977 („Ko mu nist“, Be o grad); „Po li tič-
ka mje re nja“ 1979 („Svje tlost“, Sa ra je-
vo); „Prin cip na da“ 1981 („Na pri jed“, 
Za greb). Hork he i me ro vo „Po mra če nje 
uma“ pre ve de no je 1963 („Ve se lin Ma-
sle ša“, Sa ra je vo; „Di ja lek ti ka pro svje-
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ti telj stva“ 1974 (Hork he i mer-Ador-
no – „Ve se lin Ma sle ša“, Sa ra je vo), itd. 
Ne mo že se pi sa ti o mark si stič koj kri-
ti ci re li gi je a da se ne pro či ta ni re dak 
Mark so vog tek sta (sta ri ji te o lo zi, ko ji 
su pi sa li o mark si zmu, ra di li su to iz vr-
sno na osno vu ana li ze Mark so vih ra do-
va – Stres, Per ko, Ro mić, Or šo lić, Ma-
ra so vić, itd.). Sa svim dru gi, i znan stve-
no ute me lje ni ji pri stup mje stu i ulo zi 
re li gi je u Dru goj Ju go sla vi ji (ogra ni-
čiv ši se na pod ru je Hr vat ske), ima M. 
To pić.

Za klju čak: Pro blem je što ži vi-
mo u dru štvi ma (na pod ru ju ex. Ju go-
sla vi je) u ko ji ma se zlo či nac (u „svom“ 
na ro du) sla vi kao he roj, na ci o nal ni ju-
nak (ni je to ne ki us pje šan umjet nik, 
znan stve nik, mla di is tra ži vač). S jed ne 
stra ne „isti ne“ (u „svo joj“ na ci ji) he roj, 
s dru ge stra ne „isti ne“ zlo či nac (u na-
ci ji nad či jim je pri pad ni ci ma iz vr šen 
zlo čin).

Na ovim pro sto ri ma nu žna je 
mo ral na ka tar za, mo ral na ob no va, bez 
ko je ne ma po mi re nja. Sta ri su stav mo-
ral nih vri jed no sti je od ba čen, no vi ni-
je iz gra đen. A do ne kih uni ver zal nih 
vri jed no sti, ko je su sa dr ža ne i u sve-
tim spi si ma, iz gle da da ma lo tko dr ži. 
K. Ja spers me đu ti po vi ma od go vor no-
sti na vo di mo ral nu od go vor nost. A ona 
se ti če sva ko ga od nas. Ako ni smo mo-
gli spri je či ti zlo čin ko ji je po či njen u 
ime na šeg ko lek ti vi te ta, je smo li ba rem 
di gli glas pro tiv nje ga? I da za klju čim 
ri je či ma por tu gal skog knji žev ni ka Rui 
Zin ka: „Po sto je ra ne ko je tre ba osta vi ti 
otvo re ne upra vo da se iz bjeg ne ono što 
bi se do go di lo da ih za tvo ri mo pre ne-
go što sa svim za ce le: da lo še za ra stu, 
za gno je se, po no vo se in fi ci ra ju“.8 

Sa ra je vo, svi banj 2012.

Prof. dr. Ivan Cvit ko vić, do pi sni 
član ANU BiH

8  Rui Zink u roman „Božji dar“. Beograd: 
„Clio“, 2011:51.
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UVOD U NO VI ZA VET
Pre drag Dra gu ti no vić, Uvod u No vi za vet: osno vi no vo za vet ne na u ke I (Be-

o grad: PBF – In sti tut za te o lo ška is tra ži va nja, 2010).

Pod iz ra zom „Uvod u No vi za-
vet“ pod ra zu me va se jed na po seb-
na gra na na u ke u okvi ru no vo za vet-
nih stu di ja, ko ja se ba vi pi ta njem po-
za di ne i po re kla no vo za vet nih knji ga. 
Če sto se na te o lo škim fa kul te ti ma pre-
da je pred met pod ovim na zi vom i pi-
šu knji ge o ključ nim pi ta nji ma ove di-
sci pli ne (In tro duc tio, Ein le i tung, In tro
duc tion). Osnov na pi ta nja ko ja se is tra-
žu ju u ovoj na uč noj gra ni su autor stvo, 
me sto i vre me na stan ka no vo za vet nih 
knji ga, pi ta nje iz vo ra ko je je autor upo-
tre bio, iden ti tet i si tu a ci ja re ci pi je na-
ta, po za di na i cilj pi sa nja ključ ne te o-
lo ške te me ili ak cen ti ko ji se po ja vlju-
ju u po je di nač nim spi si ma. Ta ko đe se 
u okvi ru di sci pli ne uvo da is pi tu je isto-
ri ja raz vo ja ka no na, kao i osnov ne ka-
rak te ri sti ke an tič kih ru ko pi sa, tj. isto-
ri ja tek sta. Ova po sled nja dva pod ruč-
ja do da nas su se već raz vi la u po seb ne 
gra ne no vo za vet ne na u ke. Knji ga Pre-
dra ga Dra gu ti no vi ća u iz da nju In sti tu-
ta za te o lo ška is tra ži va nja pri PBF-u 
dra go ce ni je do pri nos do sta si ro ma-
šnoj srp skoj no vo za vet noj struč noj li-
te ra tu ri ka da je reč o di sci pli ni uvo da u 
No vi za vet. Ona je osmi šlje na kao pr-
vi deo ši reg ra da na po lju no vo za vet ne 
na u ke i, po re či ma auto ra, pred sta vlja 
„pro le go me nu za er mi nev ti ku, eg ze ge-
zu i svet No vog za ve ta“ (str. 22). Autor 
je svo je ma gi star ske stu di je iz obla sti 
No vog za ve ta za vr šio u Ber nu, dok tor-
ske u Ati ni, a od ma ja 2009. do cent je 
na no vo za vet noj ka te dri Bo go slov skog 

fa kul te ta u Be o gra du. Pr vi tom ve o ma 
struč nog Uvo da u No vi za vet je nje go-
va dru ga knji ga, a pu bli ko vao je i broj-
ne na uč ne ra do ve na pod ruč ju no vo za-
vet nih stu di ja, ka ko u ze mlji ta ko i u 
ino stran stvu.

Pr vih šest od če tr na est po gla vlja 
knji ge ba ve se kon ci zno, ali ve o ma si-
ste ma tič no i te melj no op štim uvod nim 
pi ta nji ma. Pre sve ga, autor uka zu je na 
neo p hod nost, za dat ke i ci lje ve uvod ne 
na uč ne di sci pli ne, kao i na te o lo šku re-
le vant nost po du hva ta. Knji ga sa me to-
do lo ške tač ke gle di šta sle di sa vre me-
ni trend no vo za vet ne na u ke, jer ume-
sto kla sič ne i uglav nom pre va zi đe ne 
po de le na op šti i po seb ni uvod u No vi 
za vet (in tro duc tio ge ne ra lis; in tro duc
tio spe ci a lis), na sto ji da na kon uvod-
nih po gla vlja sa že to in for mi še o na-
stan ku, li te rar nim ka rak te ri sti ka ma, sa-
dr ža ju i te o lo škom zna ča ju no vo za vet-
nih knji ga. Ova kav pri stup je vre dan 
hva le i sve do či o kom pe tent no sti auto-
ra s ob zi rom da pi še o di sci pli ni ko ju i 
sam do bro po zna je. S dru ge stra ne, pri-
li kom ob ra de po je di nač nih knji ga no-
vo za vet nog ka no na Dra gu ti no vić se ne 
dr ži rop ski sva če ti ri na ve de na ci lja, jer 
ve ći nu pro sto ra po sve ću je uglav nom 
pi ta nji ma do mi nant nim u struč noj li te-
ra tu ri ko ja sle di isto rij sku kri tič ku me-
to du. Sto ga se pri li kom pred sta vlja-
nja po je di nih no vo za vet nih knji ga ose-
ća ne do sta tak rav no te že u ob ra di spo-
me nu tih aspe ka ta. Na pri mer, pri li kom 
raz ma tra nja Pr ve Ko rin ća ni ma autor se 
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te melj no ba vi te mat skim je di ni ca ma, 
dok je kod po sla ni ce Fi li blja ni ma to li-
ko za o ku pljen re dak cij skim pi ta nji ma i 
for mom da su te o lo ški aspek ti u pot pu-
no sti za bo ra vlje ni. Ne do volj no obra ća-
nje pa žnje do mi nant nim te o lo škim te-
ma ma po je di nih knji ga ge ne ral no se 
sma tra sla bom tač kom no vo za vet nih 
uvo da. Upra vo kao od go vor na tu po-
tre bu po kre nu ta je pre ot pri li ke dve de-
ce ni je spe ci fič na mo no graf ska se ri ja u 
iz da nju Cam brid ge Uni ver sity Press-a 
pod ured ni štvom Džejms D. G. Da na 
(Ja mes D. G. Dunn), ko ja se ba vi is-
klju či vo te o lo škim aspek ti ma po je di-
nač nih no vo za vet nih knji ga (New Te
sta ment The o logy).

U pr vom, op štem de lu knji-
ge po seb no je za srp sku či ta lač ku pu-
bli ku dra go ce no dru go po gla vlje ko je 
upo zna je stu den ta Bi bli je sa po ma ga-
li ma na uč nog pro u ča va nja No vog za-
ve ta. Ne sa mo da su na ve de ni pri mar-
ni iz vo ri i „za nat ski ala ti“, ne za o bi la-
zni u fi lo lo ško-te o lo škoj ana li zi grč kog 
tek sta, već se po kla nja de talj na pa žnja 
struč noj li te ra tu ri na en gle skom, ne-
mač kom, ali i na srp skom je zi ku. U toj 
gla vi, uz krat ka ob ja šnje nja, na vo de se 
pri ruč ni ci ko ji se ba ve uvod nim te ma-
ma, stu di je o sve tu No vog za ve ta, pri-
ruč ni ci sa iz vor nim tek sto vi ma iz pe-
ri o da na stan ka no vo za vet nih spi sa, te-
o lo gi je No vog za ve ta, kao i eg ze get-
ski tek sto vi cr kve nih ota ca. Li sta ovih 
iz vo ra od ve li ke je po mo ći stu den ti-
ma te o lo gi je ko ji ta ko do bi ja ju od lič-
ne smer ni ce za svo je sa mo stal no is tra-
ži va nje. Me đu tim, ta sve o bu hvat na li-
sta iz vo ra bi la bi još im pre siv ni ja da je 
Dra gu ti no vić po sve tio jed nu de talj nu 
sek ci ju bi blij skim ko men ta ri ma. Iako 

se na kra ju po gla vlja pre po ru ču ju sta-
ri je se ri je ko men ta ra kao što su EKK 
(Evan ge lischKat ho lischer Kom men
tar zum Ne uen Te sta ment) i AB (An
chor Bi ble), pra va eks plo zi ja is tra ži va-
nja na pod ruč ju no vo za vet nih stu di ja 
u pro te kle tri de ce ni je do ne la je mno-
štvo no vih ka pi tal nih se ri ja ko men ta ra 
ko je se ne spo mi nju u ovom udž be ni-
ku. Me đu nji ma se na en gle skom go-
vor nom pod ruč ju iz dva ja ju sle de će se-
ri je: Her me ne ia, WBC (Word Bi bli cal 
Com men tary), NIGTC (New In ter na ti-
o nal Gre ek Te sta ment Com men tary) i 
BECNT (Ba ker Exe ge ti cal Com men-
tary on the New Te sta ment).

U naj zna čaj ni je do pri no se pr vog 
de la Dra gu ti no vi će vog Uvo da u No
vi Za vet spa da ju po gla vlja ko ja se ba-
ve stva ra njem no vo za vet nog ka no na 
(3. pogl.) i ne ka no nič nim ra no hri šćan-
skim i apo krif nim spi si ma (5. pogl.). 
Ove te me su u pro te klih de set go di ne 
mno go vi še u cen tru pa žnje ne go bi-
lo ka da u po sled njih ne ko li ko ve ko-
va. Za hva lju ju ći pre sve ga Den Bra u-
no voj knji zi Da Vin či jev kod, ali i pu-
bli ko va nju apo krif nog spi sa Je van đe
lje po Ju di 2006. go di ne po ja vio se no-
vi ta las skep ti ci zma u po pu lar nim kru-
go vi ma. Dok se na uč ni kru go vi ne ba-
ve Den Bra u no vom fik ci jom, pu bli ko-
va nje Je van đe lja po Ju di po kre nu lo je 
či ta vu la vi nu struč ne li te ra tu re ko joj 
se ne na zi re kraj. Iako spo mi nje an ti-
cr kve nu po le mi ku Je van đe lja po Ju di 
(53. str.), Dra gu ti no vić se ne uklju ču-
je u sa vre me nu ras pra vu ko ja sva ka-
ko za slu žu je ma kar je dan kra tak eks-
kurs ili du žu fu sno tu (i po red to ga što 
je knji ga pi sa na bez fu sno ta). Do pri-
nos knji ge po seb no se ogle da u ve o-
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ma si ste ma tič nom pri stu pu pi ta nju ka-
no na i ne ka no nič nih spi sa. U ova dva 
po gla vlja do la zi do pot pu nog iz ra ža ja 
ja san, or ga ni zo van i pre gle dan stil ar-
gu men ta ci je auto ra, što je sva ka ko jed-
na od naj ve ćih vr li na knji ge. Bez pre-
te ri va nja, mo že se us tvr di ti da je ova 
sek ci ja tre nut no naj ja ča struč na li te ra-
tu ra na pod ruč ju no vo za vet nog ka no na 
na srp skom je zi ku. Za klju čak auto ra o 
auto ri te tu no vo za vet nog ka no na je sle-
de ći: „U ka no nu sa bra ni spi si pred sta-
vlja ju auten tič na sve do če nja do ga đa-
ja Hri sta. Cen tral ne isti ne ve re na la ze 
svoj iz raz na stra ni ca ma ka non skih no-
vo za vet nih knji ga. Na taj na čin ka non 
da je si gur nost da ni šta ni je pro pu šte no, 
tj. da se sve su štin sko što je ve za no za 
isti nu hri šćan ske ve re na la zi u No vom 
za ve tu“ (39. str.). Kroz ovaj za klju-
čak pro ve ja va pro te stant ski duh pri-
stu pa Bi bli ji, ko ji se ina če ose ća u či-
ta voj knji zi. Već od sa mog po čet ka mo-
že se uoči ti da je pro te stantstka no vo-
za vet na li te ra tu ra iz vr ši la ve li ki uti caj 
na auto ra. To je naj o či gled ni je u struč-
noj li te ra tu ri ko ja se na vo di na po čet-
ku sva kog po gla vlja i/ili glav nih sek-
ci ja, jer se autor u ve li koj me ri osla nja 
na ne ke od naj e mi nent ni jih da na šnjih 
pro te stant skih auto ri te ta po put Taj se na 
(The is sen), Mec ge ra (Met zger), Da na 
(Dunn), San der sa i Šne lea (Schnel le). 
S dru ge stra ne, autor je uklju čio i jed no 
krat ko po gla vlje o usme nom hri šćan-
skom pre da nju (6. pogl.). Me đu tim, 
ume sto da svo ju ras pra vu usme ri ka pi-
ta nju auto ri te ta kroz raz ma tra nje od no-
sa pre da nja i ka no na, Dra gu ti no vić na 
ve o ma vešt na čin za o bi la zi ovo pi ta nje 
i ra di je na sto ji da re kon stru i še pred li-
te rar ne for me na osno vu sa mih no vo-

za vet nih tek sto va i ra no hri šćan ske li te-
ra tu re. Na taj na čin po ka zu je vi sok ste-
pen pro gre siv no sti u svom te o lo škom 
raz mi šlja nju.

Pri kaz no vo za vet nih spi sa po či-
nje du gač kom sek ci jom o lič no sti i spi-
si ma apo sto la Pa vla ko ja za u zi ma oko 
tre ći nu knji ge (7. pogl., 60–129. str.). 
Iza ovog sle de dva po gla vlja ko ja se 
ba ve na stan kom, žan rom i sa dr ža jem 
si nop tič kih Je van đe lja (8. i 9. pogl.), 
za tim po gla vlje o Jo va no vim spi si ma 
(10. pogl.) i još če ti ri o Je vre ji ma po-
sla ni ci (11. pogl.) i ka to lič kim po sla-
ni ca ma (Ja ko vlje va, Ju di na, Pe tro ve - 
12–14. pogl.). Ova kav re do sled ob ra de 
no vo za vet nih knji ga po ma lo iz ne na đu-
je, jer se Cor pus Pa u li num tra di ci o nal-
no raz ma tra na kon si nop tič kih Je van-
đe lja. Iako autor ne ob ja šnja va lo gi ku 
re do sle da, struk tu ra knji ge is ti če do-
pri nos apo sto la Pa vla ko ji je bez sum-
nje naj u ti caj ni ji mi si o nar i mi sli lac ra-
nog hri šćan stva. Ta ko đe nam ot kri va 
i pri mar no in te re so va nje Dra gu ti no vi-
ća ka da je reč o no vo za vet nim spi si ma. 
Prak tič no, ovaj Uvod u No vi za vet li či 
na is tak nu ta de la Udo Šne lea ko ji, fa-
vo ri zu ju ći Pa vlo ve spi se, raz ma tra ih 
pre osta lih no vo za vet nih spi sa i svo ju 
od lu ku bra ni po zi va njem na hro no lo gi-
ju na stan ka no vo za vet nih spi sa (vi de-
ti npr. Udo Schnel le, The Hi story and 
The o logy of the New Te sta ment Wri
tings [prev. M. Euge ne Bo ring; Lon-
don: SCM, 1998], 13). Ni šta ma nje ne 
iz ne na đu je što se Ot kri ve nje Jo va no-
vo raz ma tra u okvi ru Cor pus Jo han ne
um-a, bu du ći da se ta bi blij ska knji ga i 
sa dr žaj no i žan rov ski raz li ku je od osta-
lih jo va nov skih spi sa. Sem to ga, Dra-
gu ti no vić do vo di u pi ta nje i nje no jo va-



168 Prikazi i osvrti

nov sko autor stvo, tvr de ći da je „pre ci-
zna isto rij ska iden ti fi ka ci ja auto ra ne-
mo gu ća“ (str. 199).

Po hval no je što autor na sto ji da 
kod re le vant nih sek ci ja uka že na ne ke 
od sa vre me nih pri stu pa u no vo za vet noj 
na u ci, po put pro u ča va nja tek sta kroz 
pri zmu nje ne re to rič ke obo je no sti (rhe-
to ri cal ci ri ti cism). Pri ana li zi Po sla ni-
ce Ga la ti ma po seb no se is ti če pred-
nost ovog pri stu pa, ko ji nam da je uvid 
u struk tu ru ar gu men ta ci je auto ra. Ka-
da je reč o Po sla ni ci Ga la ti ma, no vo za-
vet ni uvo di su tra di ci o nal no op te re će ni 
di sku si jom u po gle du va lid no sti se ver-
no/ju žno ga la tij ske hi po te ze; me đu tim, 
ume sto da tro ši dra go ce ni pro stor na 
ovu ras pra vu bez kra ja, autor uz kra tak 
re zi me da je me sta ra di je re to rič koj kri-
ti ci ko ja je do ne la osve že nje bi blij skim 
stu di ja ma. Ako Dra gu ti no vi ćev Uvod 
u No vi za vet do ži vi dru go, pro ši re no 
iz da nje, bi lo bi ve o ma ko ri sno na sli-
čan na čin in te gri sa ti i re zul ta te dva no-
va pri stu pa u no vo za vet nim stu di ja ma, 
ko ji po put re to rič kog kri ti ci zma uka zu-
ju na pi ta nja i či nje ni ce ko je do ne dav-
no ni su bi le u cen tru pa žnje pro u ča va-
la ca bi blij skog tek sta: na ra tiv ni kri ti ci-
zam i ana li zu im pe ri jal nih mo ti va.

Pr vi tom Dra gu ti no vi će vog Uvo
da u No vi za vet ko ji se ba vi osno vi ma 
no vo za vet ne na u ke je, sve u sve mu, 
ve o ma do bra stu di ja u toj obla sti. Au
tor na iz u zet no si ste ma ti čan na čin re zi-
mi ra re zul ta te ove gra ne na u ke i uglav-
nom se pri kla nja sta vo vi ma na uč ni ka 
po sve će nim pri me ni isto rij ske kri tič-
ke me to de. Iako kroz knji gu pro ve ja va 
pro te stant ski duh, hri šća ni evan đe o ske 
ori jen ta ci je i od re đe ne gru pe kon zer va-
tiv nih pro te sta na ta ipak bi za me ri li ne-
do volj no kri tič nu upo tre bu ove me to-
de ko ja, osim mno gih pred no sti, ima i 
svo ja ogra ni če nja. I po red to ga, Dra-
gu ti no vić je ob ja vlji va njem ove knji-
ge uči nio ve li ku uslu gu srp skoj no vo-
za vet noj struč noj li te ra tu ri, jer je ka ko 
struč noj ta ko i la ič koj či ta lač koj pu bli-
ci na ra zu mljiv na čin pri bli žio di sku-
si je o knji ga ma No vog za ve ta. Sto ga, 
ova knji ga za slu žu je da se na đe u bi-
bli o gra fi ji opi sa no vo za vet nih pred me-
ta na te o lo škim fa kul te ti ma, bi lo da je 
reč o in sti tu ci ja ma pra vo slav ne, ka to-
lič ke ili pro te stant ske ori jen ta ci je.

dr La slo Ga lus
laszlogallusz@gmail.com

Teološki fakultet, Beograd
profesor Novog zaveta
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RELIGIJSKA KONVERZIJA I ZAVISNOST 
IZ INTERDISCIPLINARNOG UGLA

Prikaz knjige: Srđana Sremca (2012): Zavisnost, religija, identitet. Predlog 
za narativnu analizu svedočanstava konverzije bivših zavisnika, Izdavačka knji
žarnica Zorana Stojanovića: Sremski Karlovci – Novi Sad.

Nedavno objavljena studija teo
loga mr Srđana Sremca, Zavisnost, re
ligija, identitet. Predlog za narativnu 
analizu svedočanstava konverzije biv
ših zavisnika, predstavlja rezultat auto
rovog dugogodišnjeg istraživačkog 
rada posvećenog ulozi religije i feno
mena konverzije kod bivših heroinskih 
zavisnika i zavisnika od psihoaktivnih 
supstanci. Osnivanje različitih rehabi
litacionih centara u Srbiji tokom po
slednjih deset godina, omogućilo je au
toru da svoje istraživanje obavi i na te
renu, u samim rehabilitacionim centri
ma u kojima su intervjui i prikupljani. 
Na samom početku, autor izdvaja ne
koliko hrišćanskih rehabilitacionih 
centara, kao što su: Protestantsko-evan
đeoska komuna, Raskršće, Reto centar, 
Centar za psiho-socijalnu rehabilitaciju 
„Zemlja živih“, Duhovno rehabilitaci
oni centar „Crna Reka“. Predmet studi
je predstavlja uticaj religije na formira
nje identiteta bivših zavisnika, odno
sno na procese u oporavku od zavisno
sti primenjujući teoriju narativnog 
identiteta. Knjigu pored predgovora i 
uvodnog dela čini šest poglavlja, za
ključak i obiman spisak bibliografskih 
jedinica. Uvodni deo posvećen je defi
nisanju osnovnih teorijskih pojmova i 
istraživačkog problema, koji suštinski 
razmatra vezu između traumatskog do
življaja, zavisnosti i duhovnosti na 
osnovu svedočanstava konverzije. 

Konverzija se posmatra kao duhovni 
preobražaj, odnosno promena religij
skog identiteta, dok svedočanstva ver
skog obraćenja bivših zavisnika, njiho
ve životne priče, prestavljaju biograf
sku rekonstrukciju i/ili renarativizaciju 
u kojima je prošlost tumačena u svetlu 
novog religijskog iskustva. Obraćenje 
se u ovoj studiji razume kao celovit i 
jedinstven fenomen u kojem važnu 
ulogu ima usvajanje novog kanoničnog 
diskursa, koji dovodi do jezičke tran
sformacije u svedočanstvima konverti
ta. Drugo poglavlje, pod naslovom Me
todološke odrednice: socijalni kon
strukcionizam i istraživanje religijske 
konverzije, predmet studije stavlja u 
metodološke okvire socijalnog kon
strukcionizma, posebno izdvajajući 
primenu narativnog pristupa u okviri
ma pomenute paradigme. Nakon kra
ćeg uvoda u teoriju socijalnog kon
strukcionizma, sa naglaskom na multi
disciplinarnu prirodu ovog pristupa, 
problematizuje se narativno-socijal
no-konstrukcionistički pristup iz ugla 
praktične (empirijske) teologije. Autor 
ističe da primena ovog teorijskog i me
todološkog metoda otvara put dijalogu 
između društvenih nauka i praktične 
(emprijske) teologije (str. 18). Za istra
živanje konverzije, neophodno je reli
giju posmatrati kao kolektivnu, budući 
da se konverzija odvija u samoj zajed
nici, a ne izvan nje. Takođe, na osnovu 
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narativa o konverziji, može se zaključi
ti da su narativi određenih zajednica, 
kao što su brojne protestantsko-evan
đeoske, kulturološki uslovljeni. Kada 
govori o narativnoj perspektivi, Sre
mac ističe da narative o konverziji tre
ba shvatiti i kao životne priče (eng. life 
stories), tj. kao poseban oblik autobio
grafskih narativa u kojima se događaji 
izlažu u određenom vremenskom nizu, 
stvarajući, na određeni način ustalje
nost takvih narativa (str. 32). Treće po
glavlje, Zavisnost, naracija i duhov
nost: teorijskometodološki pristup, 
posvećeno je razmatranju savremenih 
teorijskih pravaca u proučavanju feno
mena zavisnosti. Kako je zavisnost ve
oma složen fenomen, u ovom poglav
lju predstavljeni su biološki, socio-kul
turološki, psihološki i narativni pri
stup. Nakon detaljnog predstavljanja 
osam tradicionalnih modela shvatanja 
problema zavisnosti, zavisnost se po
smatra kroz narativni pristup. Narativ
na analiza omogućava sticanje uvida i 
u duhovne aspekte u procesu odvikava
nja, stvarajući jedan holistički pristup u 
razumevanju zavisnosti. Vezu između 
zavisnosti i duhovnosti/religioznosti, 
Sremac posmatra kao pronalaženje od
govora na traumatske doživljaje. Pozi
tivani efekati koji duhovni aspekti ima
ju u izlečenju zavisnika, prikazani su 
na primeru hrišćanskog rehabilitacio
nog centra „Reto“. Za razliku od medi
cinskog lečenja, lečenje zavisnosti koje 
se zasniva na terapeutskoj upotrebi re
ligije u „Reto“ centru ne uključuje me
dikamente tokom lečenja, već isključi
vo tumačenje Biblije iz ugla pente
kostalne doktrine. Četvrto poglavlje, 
The dark side of the spoon: pripoveda

nje i rekonstruisanja sopstva iz isku
stva zavisnosti, započinje studijom slu
čaja – životnom pričom Anje, bivše za
visnice. Oslanjajući se na ovu životnu 
priču, autor istražuje procese oblikova
nja identiteta zavisnika i uticaj religij
ski konverzije na identitetske promene. 
Razumevanje ličnog identiteta kao na
rativnog identiteta, kako ga je definisao 
Pol Riker, predstavlja centralnu temu 
ovog poglavlja. Kao dva osnovna ele
menta u stvaranju narativnog identite
ta, Sremac izdvaja sećanje i biografski 
doživljaj (str. 82). Kao stigmatizovani 
pripadnici društva u stanju krize, zavi
snici se vrlo teško suočavaju sa svojim 
stanjem i „izmenjenim“ identitetom. 
Pronalaženje novog smisla života ima 
važnu ulogu u zamenjivanju stigmati
zovanog identiteta, narativnim identi
tetom. Narativi obraćenja pomažu ne
kadašnjim zavisnicima u otklanjaju sti
gme i stida, u kojima iskustva iz proš
losti predstavljaju značajan deo u inter
pretaciji novog religijskog iskustva. 
Imajući u vidu temporalnost i sekven
cijalnost narativa, posebno se ističe 
uloga retorike i jezika koji oblikuju 
novi religijski identitet vernika. Svaka 
verska zajedica ima svoj kanonični dis
kurs, koji pomaže pojedincima u krei
ranju ne-zavisnog identiteta i osloba
đanja stigme. Teorijski i metodološki 
pristupi religijskoj konverziji predstav
ljeni u petom poglavlju sadrže vredne 
podatke o samoj religijskoj konverziji, 
odnosno mogućim istraživačkim pri
stupima ovom složenom fenomenu. 
Kako se konverziji može pristupiti iz 
nekoliko aspekata, istorijskog, antro
pološkog, sociološkog, teološkog ili 
psihološkog, autor pruža uvid u naj
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značajnije paradigme koje su se razvi
jale u različitim društvenim i humani
stičkim naukama. Oslanjajući se na tu
mačenje konverzije Luisa Ramboa, 
Sremac versko preobraćenje posmatra 
kao kontekstualan proces, koje se ne 
tretira kao izolovan događaj, već dina
mičan proces. Sa druge strane, autor 
naglašava narativnu perspektivu, pre
ma kojoj se konverzija tumači kao na
rativna konstrukcija, ukazujući na teo
rijske pristupe Snoua i Mahaleka, Stej
plsa i Mausa, Stromberga, Pop-Bajero
ve. Promena koja nastupa konverzijom 
najviše se odražava u jeziku i specifič
nom religijskom diskursu koji pojedi
nac usvaja, dok su socijalni kontekst i 
identitet konvertita veoma značajni 
ukloliko se razmatra narativni pristup 
konverziji. U šestom poglavlju studije, 
pod naslovom Testimonio kao umet
nost i strategija narativnog identiteta: 
Rikerova hermeneutika svedočanstva i 
pitanje konverzije bivših zavisnika, ak
cenat je na svedočanstvima konverzije. 
Testimonio se definiše kao narativ sve
dočanstva, odnosno „vrsta diskursnog 
čina koji postavlja specijalne etičke i 
epistemološke zahteve“ (str. 147). Kao 
pionirski rad o svedočanstvu kao hri
šćanskoj hermeneutici, Sremac izdvaja 
esej Pola Rikera The hermenautics of 
testimony (1979). Riker svedočanstvo 
analizira iz filozofskog i teološkog 
ugla, problematizujući da li je filozofi
ja svedočanstva uopšte moguća (str. 
150). Svako svedočanstvo je relaciono, 
ono podrazumeva dve strane, onoga 
koji svedoči i onoga koji sluša. Sluša
lac se oslanja na tvrdnju koju iznosi 
onaj koji svedoči, kreirajući na osnovu 
toga mišljenje o onome što se dogodi

lo. Međutim, Riker smatra da nije sva
ko izvešavanje svedočanstvo, već da 
„čin svedočenja gaji intiman odnos 
prema mestu ili instituciji“. Sremac po
sebnu pažnju posvećuje Rikerovom tu
mačenju religijskog svedočanstva i sa 
druge strane ukazuje da filozofija sve
dočanstva može biti jedino hermeneu
tika, odnosno filozofija interpretacije. 
U zaključnom delu studije, autor još 
jednom naglašava značaj razumevanja 
odnosa između zavisnosti, identiteta i 
konverzije, koji je u ovoj monografiji 
razmatran iz narativno-socio-konstruk
cionističkog ugla. Sumirajući prethod
na poglavlja, Sremac ističe veoma zna
čajnu činjenicu, da „naracije o konver
ziji odražavaju kulturni model konver
zije koji preovlađuje u određenoj ver
skoj zajednici“ i time ukazuje na ulogu 
društvenog aspekta konverzije i svedo
čanstva o konverziji (str. 166). Jedan 
od osnovnih zaključaka koje autor 
izvodi jeste da je konverziju neophod
no proučavati iz lingvističkog ugla, bez 
pretenzije da se shvate uzroci koji su 
zaista doveli do konverzije. Primer jed
nog transkribovanog intervjua sa biv
šom zavisnicom predstavljen je u do
datku, dok pogovor čini interesantan 
pogled na studiju iz ugla prof. dr Ja
dranke Brnčić. Spisak literature o kon
verziji, kojom Sremac završava ovu 
knjigu, predstavlja veliku vrednost, bu
dući da na jednom mestu možemo uvi
deti raznovrsnost kako starijih, tako i 
najnovijih, studija i radova posvećenih 
konverziji, narativnoj analizi, zavisno
sti. Jedan od veoma važnih aspekata i 
vrednosti knjige jeste primena interdis
ciplinarnog pristupa, budući da se zavi
snosti ne pristupa samo iz psihološkog 
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i sociološkog ugla, već i iz teološkog. 
Sa druge zahvaljujući predstavljanju 
brojnih teorija posvećenih izučavanju 
jednog složenog fenomena kao što je 
konverzija, ova studija može biti oslo
nac istraživačima društvenih i humani
stičkih nauka, kao i svima onima koji 

na iscrpan i pregledan način žele da se 
upoznaju sa pitanjima koja otvaraju za
visnost i konverzija.

Aleksandra Đurić-Milovanović
Balkanološki institut SANU 

Beograd
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RELIGIOUS DIVERSITY 
IN THE CONTEMPORARY EUROPEAN CULTURE

Богомилова, Нонка (2010) Религиозното разнообразие в културата 
на съвременна Европа /Дебати, феноменология, социално-антропологичен 
профил/, Акад. Издателство “Проф. Марин Дринов”: София /Religious Di
versity in the Contemporary European Culture /Debates, Phenomenology, So
cial-Anthropological Dimensions/.

The topics related to religious 
diversity and religious pluralism are 
increasingly gaining ground in the me
dia no less than in academic debate 
and scholarly publications, especially 
in Europe and the USA. The cause of 
this is the increasing confessional var
iegation in the public sphere in these 
countries, a trend which, in the opinion 
of analysts and as evidenced by mass 
attitudes, has an ambivalent potential: 
for positive and fruitful development 
of multiculturalism on one hand, or for 
conflict-generating processes on the 
other. Especially after September 11, 
heated debates in Switzerland, Spain, 
France, Italy and other developed Eu
ropean countries are being provoked 
by issues regarding the cultural status 
and rights of religious minorities; the 
construction of temples; the wearing of 
visible religious symbols; the access of 
confessions to media coverage.

The scientific approach to this 
emotional debate attempts, despite the 
specific characteristics of the topic, to 
unite and to pacify using approaches 
typical for science, such as objective 
analysis, the effort to rise above the 
private interests of stakeholders, and 
demonstration of the universal human 
perspective behind the separate reli

gious affiliations, ideas, and attributes. 
Philosophy, sociology, religious stud
ies, anthropology, ethnology, and the 
other social and human sciences are 
currently active in directing the public 
to this peaceful universalist perspec
tive.

In the present study, the various 
layers of the problem of religious di
versity and religious pluralism in the 
culture of modern Europe have been 
described and analyzed:

1/ Significant viewpoints and 
interpretations in the contemporary de-
bate conducted by sociologists, phi lo-
sophers, ethnologists, anthropolo gists, 
political scientists on issues regard
ing: a) the essential nature of plural
ism across and within the separate reli
gions in our time; b) the causes for the 
growth of religious diversity and the 
significance of the problem of religious 
diversity in the culture of modern Eu
rope; c) the role of the state and of the 
various types of approaches for regu
lating religion and religious variety – 
monistic and pluralistic; d) the poten
tial for religious pluralism in the vari
ous types of countries – mono-confes
sional, bi-confessional, multi-confes
sional, etc.; e) the objectives and forms 
of teaching religion in public schools 
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in present-day Europe in the face of re
ligious diversity and the values of re
ligious pluralism; f) the productivi
ty/non-productivity of the various re
search epistemologies in defining reli
gion and the approaches to religious di
versity; g) “Is the Western world Chris
tian?”

2/ The social-anthropological 
and sociological profile of:  a) the con
fessional diversity in the separate Eu
ropean countries today, with a special 
emphasis on Islam; b) widespread atti
tudes and moods of the society at large 
in the separate countries with regard to 
confessional minorities; c) widespread 
attitudes, moods and debates regarding 
the objectives and kinds of teaching of 
religion in the public schools, with spe
cial emphasis on Bulgaria.

3/ Approbation and critique of 
the “two Europes” thesis: comparative 
analysis of the place and role of religion 
and religious pluralism in the culture 
of the countries of Western and East
ern Europe today, with special empha
sis on the Balkan countries as regards: 
a) the processes and trends in contem
porary religiousness and religious plu
ralism; b) legal dimensions of the re
lations between state and Church, and 
the consequences for the regulation of 
confessional diversity; c) the predomi
nant forms and attitudes to the teaching 
of religion in public schools.

Overall, the study is situated 
in the genre of a contemporary virtu
al debate between researchers and spe
cialists, who propose their reflections, 
knowledge and various solutions to 
the problems in question, but who are 
close to one another in their value fun

dament: humanism, respect for the in
dividual and for different cultures, reli
gions, viewpoints.

The first part of the study, enti
tled “Religious pluralism: following 
the latest developments in the mod
ern European debate”, consists of three 
sections. The first of these examines 
the basic themes and problems consid
ered particularly important and topi
cal by contemporary researchers of re
ligion. The information on these mat
ters is drawn from a highly up-to-date 
and authentic source: the most author
itative, recently held world forum of 
social researchers of religion (the 30th 
Jubilee Conference of the Internation
al Association on the Sociology of Re
ligion, ISSR, Spain, 2009); it contains 
the author’s personal impressions as a 
participant at the meeting. The second 
section is entitled “Religious diversity: 
forms, functions, control mechanisms 
– standpoints in the current European 
debate.” Some representative publica
tions in the authoritative journal So
cial Compass are discussed as a kind 
of largely representative sample on the 
issue. This approach makes it possi
ble for the different authors and view
points to appear in lively dialogical 
interaction, frequently in a spirit and 
style of debate, and in an atmosphere 
of methodological commensurability. 
In this virtual dialogue the author dis
cusses questions of non-traditional, al
ternative religions, questions regarding 
the “return of magic”, the role of reli
gion for constructing religious identi
ties, for the legitimization of the state, 
its connection with violence and with 
social cohesion. The third section, en
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titled “What, after all, is religion? Plu
ral definitions”, attempts to put some 
order in the great variety of meanings 
that authors have put under the head
ing of “religion”, as we see in the first 
two sections. Meta-theoretic approach
es are applied here in order to analyze 
the philosophy and logic behind the 
“Tower of Babel” of definitions of reli
gion. We assume that a typology of re
ligion, and, respectively, of definitions 
centred around the individual or cen
tred around the community, is particu
larly productive for the spirit and aims 
of our study. Definitions and authors’ 
views belonging to both types are pre
sented, and special attention is devoted 
to the so-called civic religion (the reli
gion of the community or group) as rel
evant to our specific analysis.

The second part is entitled “Re
ligion, religious diversity, state. Onto
logical primacy of the state”; here the 
focus is on the ways and forms in whi
ch the state today exercises its “prima
cy” over the Church and religion, re
gulating and controlling the proces
ses and trends stemming from the in
creasing confessional variety (analy
ses by a number of prominent resear
chers of religion are presented). In the 
first section of this part, entitled “Sta
te regulation of religion: monism and 
pluralism”, some interesting interpre
tations are presented regarding the
se forms in the former Soviet Union, 
the former communist countries, in the 
“welfare states”, etc. Despite the wide 
variety of existing forms, the defini
te general conclusion is that the sta
te plays a predominant role in all the
se “case studies”. The second section, 

entitled “Globality, nation, confessio
nal diversity in contemporary Europe”, 
presents the view on a research project 
that is theoretically built for the needs 
of analysis connected with the teaching 
of religion in public schools. Accor
ding to this perspective, the European 
countries are divided into three types 
according to the place of the respective 
religion or religions in the national me
mory and culture, and according to the 
different potential for religious plura
lism of each of these types. The coun
tries included under the different types 
are Greece, Denmark, Italy; Belgium, 
Spain, Russia, Turkey; UK, Germany, 
Switzerland. The third section is devo
ted to the topic of “The religious sphe
re in the Balkans: from ‘nationalizati
on’ to ‘Europeanization’. Are there two 
Europes?”, and it describes the situati
on in these countries in the perspective 
of religious diversity and religious plu
ralism. Attention is focused on Serbia, 
Macedonia, Croatia, Greece, and Bul
garia. The author argues that there is a 
similarity in the processes and trends 
going on in this sphere in the “two Eu
ropes”.

“Teaching about religion in pu
blic schools in Europe in the context 
of religious diversity” is the title of the 
third part of the study, where we dis
cuss issues related to the condition, 
aims, and trends in the forms of teach
ing religion in public schools in Eu
rope today. The various solutions to 
this problem, which are heatedly de
bated in many European countries, are 
examined not in terms of its static state 
of finality, but as a problem undergo
ing dynamic changes and transforma
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tions. The first section of this part pres
ents “Trends and perspectives of teach
ing religion in public schools in con
temporary Europe: same challenges, 
different solutions”. Examples are pre
sented of the various approaches tak
en by different states toward the en
hanced importance of the religion issue 
in the sphere of education in the pres
ent-day context of immigration, plural
ism, the fight for rights. The prevalent 
conviction is that the state is the basic 
agent of these processes, while the pur
poses of the latter are related to edu
cation in the spirit of multiculturalism 
and citizenship, which have become 
priorities for European public policy. 
That is why the prevailing trends are 
for non-confessional teaching of reli
gion, viewed as a “cultural fact”. The 
second section of this part, devoted to 
“Teaching religion in Eastern Europe. 
Debates and solutions in the Balkans”, 
identifies similarities and differences 
both within the countries of this cul
tural zone and cross-country trends in 
Western Europe. The prevailing trend 
in most of these countries –  introduc
tion of confessional teaching of reli
gion – is estimated as being a sort of 

post-communist syndrome. The third 
section is called “Problems of teaching 
religion in public schools in Bulgar
ia” and gives a more detailed descrip
tion of the dynamics in the standpoints 
and solutions of various public factors 
with respect of this problem; the source 
of information here are the findings of 
sociological surveys, statements in the 
media, Internet forums, etc. The con
clusion is that the European solution 
to this problem is yet to be achieved 
in Bulgaria, but in order for it to come 
about, wide public discussions are nec
essary, familiarity with the trends, and 
preliminary provision of educational 
conditions for effectuating the Europe
an solution.

In the Conclusion of the study, 
in view of the present state and trends, 
some conclusions are presented re
garding the predominant colours in the 
colourful European picture of religious 
diversity and pluralism.

Invited publication: The Sum
mary of the book "Religious Diversi
ty in the Contemporary European Cul
ture" prepared by the author /Nonka 
Bogomilova/.
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ACADEMIC TEXTBOOK 
FOR HELPING PROFESSIONS

Knezović, Renáta – Ralbovská, Rebeka: Communication for helping pro
fessions 2. Second Edition. Written in Czech: Knezović, R. - Ralbovská, R.: Ko
munikace pro pomáhajíci profese. 2. vydanie. Published by Evropské vzdělávací 
centrum, Praha,  2010, 124 s., ISBN 978-80-87386-05-7.

Question of relevant communi
cation in helping professions is every 
year more and more listed topic in 
scientific journals of social and me
dical sciences. Scientific exploration 
showed the need of deeper and wider 
education of health care personnel in 
this area. It is obvious that the first pro
blem is preparation process during uni
versity education which consists of mi
nimum subjects focused on social ski
lls of further doctor. Therefore two aca
demic assistant professors from Slovak 
and Czech Republic decided to write 
two books dedicated to this very topic: 
PhDr. Renáta Knezović, PhD. – Medi
cal Faculty of Comenius University in 
Bratislava and PhDr. et Mgr. et Mgr. 
Rebeka Ralbovská, PhD. – Faculty of 
Biomedical Engineering of Czech Te
chnical University in Prague.

Doctor – patient interaction or 
other kind of interaction in helping 
professions requires from helping spe
cialist not just being beyond thing, but 
also to respect  principles of psychohy
giene that are uoght to be applied con
sistently. Professional work with peo
ple in need consists of many specific 
demands that come from disciplinary 
focuses, have ethical or emotional cha
racter. These elements do interfere and 
have straight impact on life quality of 

person, who needs help, but both on 
that one, who provides this help. We 
do not often observe that in effective 
communication process we come fa
ster to client´s problem determining 
and thereafter to effective interventi
on. The main goals of reviewed publi
cation are to zoom in realistic commu
nication problems, to guide and teach 
reader to use different communication 
styles that are supposed to be succe
ssfully applied in his professional and 
private life.

This book presents lists and des
criptions of communication functions, 
types, structures, styles and fences in 
helping professions. It illuminates con
crete commission agents that have in
fluence on language output, claryfies 
terminology connected to signs and 
symbols, analyzes extraverbal langu
age means in communication. When 
discussing the nonverbal communica
tion, the authors focus face zone, eye
views, handshake. They analyse com
munication styles; one of them is as
sertivity, assertive rights, using the cre
ativity, acceptance and valuation in 
communication. We particularly noti
ce the chapters dedicated to listening 
skills and manipulative techniques that 
invade both communication process 
and inner clime of interactive persons. 
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In working with people is necessary 
to know, how to handle conflicts and 
problems. Helping professional has to 
manage these situations. The conflict, 
which is in communication accurately 
identified and correctly regulated co
uld be of great help for both professi
onal and client. 

Single chapters and subchapters 
discuss the problem of communicati
on with children involved with emo
tional difficulties, with special needs 
client and geriatric patient. We also 
find chapters dedicated to interaction 
during providing paliative health care 
and communication with dying client. 
These topics are the sign of progressi
ve thinking of the authors and their re
action to the most vulnerable areas of 
human symbiosis in hodiernal fluste
red time. 

Psychotherapeutic attitudes in 
communication are the next topic of 

reviewed book. They are very impor
tant in providing quality health care or 
helping client in different predicamen
tal life situations. Some of them are 
the way to more effective and rational 
solving of client´s problem and bring 
new perspectives trough emphatic un
derstanding of client´s needs. 

We appreciate that this book uni
fies theory and it´s use in practice. It is 
useful both for students and professio
nals whose practice requires quotidian 
contact with others.

Reviewed by:
ThDr. Monika Zaviš, PhD. - In

stitute of Contextual Theology of Evan
gelical Theological Faculty of Comeni
us University in Bratislava

MUDr. Andrea Čerňanová, PhD. 
– Psychiatric Clinic of Slovak Medical 
University in Bratislava



PREDAVANJE

Ивица ЖИВКОВИЋ1

О ПРИХВАТЉИВОСТИ 
МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИЈЕ ДАНАС

Резиме:

Не ма хри шћан ске кон фе си је ни ти ка квог дру гог ре ли ги о зног окви ра ко-
ји би да нас мо гао да по твр ди ду хов ни зна чај уче ња Ма ри је Мон те со ри. Са-
вре ме ни то ко ви пе да го шког ми шље ња у све ту ру ко во де се прет по став ка ма 
по ко ји ма се ре во лу ци о нар ност ста во ва Ма ри је Мон те со ри по ка зу је као не-
до вољ на и за да на шње вре ме не при хва тљи ва.

Кључне речи: васпитање, аутентичност, дете, однос, духовност, 
љубав, уплитање, велика прича.

Ма ри ја Мон те со ри пи са ла је на по чет ку 20. ве ка. Пи та ња де тињ ства и 
ства ра ла штва у ње ној пе да го ги ји нај ви ше су се ин тер пре ти ра ла са ста но ви-
шта ху ма ни стич ке пси хо ло ги је. Оти ћи ко рак да ље од овог ста но ви шта зна-
чи ло би пре по зна ти у де лу Ма ри је Мон те со ри на го ве шта је но ви јег, пост-
пе да го шког ми шље ња и ис ку ства. Жи ве ти са обе но ге у 21. ве ку ни је са мо 
наш слу чај ни из бор; ми сли ти „пост мо дер но“ – не са мо не чи је ме то до ло шко 
опре де ље ње. То је не што што би од нас зах те ва ла са ма Мон те со ри ло ги-
ка: упра во у име аутен тич но сти, ка ко се ова у ње но вре ме мо гла схва та ти. 
Ако ни сте аутен тич ни, не мо же те се на Мон те со ри на чин ба ви ти де те том. 
Тај ко рак је на на шим про сто ри ма пре не ко ли ко го ди на раз у мео и пред у зео 
проф. Иси дор Гра о рац, у тек сто ви ма Мон те со ри пе да го ги ја, пост пе да го шко 
ис ку ство и хри шћан ске вред но сти (2001) и Пу те ви ка Мон те со ри пе да го ги
ји (2002). Има мно го раз ло га да се ми сли да се про блем де тињ ства и ства
ра ла штва (она ко ка ко је по ста вљен у де лу Ма ри је Мон те со ри) да нас мо же 
нај бо ље раз у ме ти у ин тер пре та тив ном кон тек сту ко ји ну ди пост мо дер но ис-
ку ство, ка ко год то ис ку ство за ми шља ли и на зи ва ли.

Зах тев за но вим од но си ма пре ма де ци по ти че из но вог сен зи би ли те-
та и но ве бри ге о де те ту, ко ји су су прот ста вље ни тра ди ци о нал ном пе да го-

1  Саопштење Ивице Живковића под називом: Детињство и стваралаштво 
у делу Марије Монтесори на Научном скупу „Стваралаштво у Монтесори 
педагогији“, на Вишој школи за образовање васпитача у Новом Саду, у организацији 
Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци и 
Пријатеља деце Војводине, 26.01.2006.г.
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шком мен та ли те ту, као и ње му свој стве ној тех но ло шкој ра ци о нал но сти ко ја 
се ве ко ви ма у пе да го ги ји сма тра ла ра зу мљи вом са ма по се би. Ма ри ја Мон-
те со ри је от по че ла сво ју пе да го шку ми си ју кри ти ком пе да го ги је и вас пи та-
ња у свом вре ме ну, раз об ли ча ва њем вр ло кон крет них су штин ских пред ра су-
да пре ма де ци и жи во ту уоп ште. По сма тра ње до та да нео че ки ва них и не по-
зна тих стра на деч јег ми шље ња и по на ша ња до ве ло је до уоб ли ча ва ња јед не 
од но вих фи ло со фи ја вас пи та ња, још јед не „ве ли ке при че“, озна че не име-
ном Ма ри је Мон те со ри.

Њен циљ био је: ство ри ти на уч ну пе да го ги ју, ка ко би се чо век ре ге не
ри сао и де те нор ма ли зо ва ло. Он спа да у стре мље ња оног до ба, по зна та под 
име ном ре форм ска пе да го ги ја и но во вас пи та ње, ка рак те ри стич на по то ме 
што „по ла зе од де те та“. По ла зи ти од де те та – то ис кљу чу је мо гућ ност да 
од ра сли бу ду гра ди те љи де те та, у сво јим по ку ша ји ма да де те об ли ку ју пре-
ма сво јим прет по став ка ма и сво јим узо ри ма. Де те је вла сти ти гра ди тељ и 
ства ра лац. Ни је чо век тво рац де те та. Де те је тво рац чо ве ка. Не ма чо ве ка 
ко га ни је ство ри ло де те, оно де те ко је је он сам не ка да био. За то је де те су
бјект ко ји мо же нео гра ни че но да рас по ла же са мим со бом, а ово рас по ла га-
ње огле да се у де те то вом ства ра ла штву.

По сле ова квих уви да до шло је до не ми нов ног и ло гич ног за кључ ка 
да: вас пи та ње за ме њу ју но ви од но си, да вас пи та ње ви ше ни је мо гу ће, да 
оно чак и не по сто ји, а у вре ме ну у ко јем ми жи ви мо за ме ње но је при ја
тељ ством од ра слих са де цом (Gra o rac 2001, 40). Рат на ра за ра ња у 20. ве-
ку, са зна ње со ци јал них ан тро по ло га да од ра сли ви ше не жи ве од ре ђен си-
стем вред но сти, пост мо дер на и ни хи ли стич ка си ту а ци ја да нас по ста ју не за-
о би ла зни из вор са зна ња и ис ку ста ва, из ко јег ту ма чи мо пи та ња де тињ ства 
и ства ра ла штва. Са мо пост пе да го шко ми шље ње те ме љи се на ра ди кал ном 
схва та њу деч јих пра ва и су бјек ти ви те та, али и на јед ном од основ них по ла-
зи шта Мон те со ри пе да го ги је: „Сва ки по сту пак од ра слих мо же би ти пре пре-
ка оса мо ста љи ва њу и осло ба ђа њу де те та“.

По све ти мо па жњу ре чи ма са ме Ма ри је Мон те со ри:
Обра зо ва ње ни је ре зул тат ра да учи те ља и пе да го га. То је при род ни 

про цес, ко ји се у људ ском би ћу од ви ја спон та но.
Не ма тог фи ло со фа, ми сли о ца или екс пе ри мен та то ра ко ји би био у 

ста њу да по ну ди не ки са вет или да пре по ру чи овај или онај вас пит ни по
сту пак (ко јим би тај про цес био ини ци ран спо ља) – ми сли Ма ри ја Мон те-
со ри.

Чо ве ков ка рак тер ни је де ло вас пи та ња. Фор ми ра се во љом при ро де, 
а не по на ло гу љу ди. Де ло је ства ра лач ког, а не вас пит ног про це са.

Са мо се из де те та ра ђа чо век. Од ра стао не мо же уче ство ва ти у 
овом про це су.
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Де те тов пр ви ин стинкт је да из во ди сво ју ак тив ност са мо стал но, 
без ичи је по мо ћи. А ње го ва пр ва све сна бор ба за не за ви сност ма ни фе сту је 
се он да ка да се бра ни од оних ко ји по ку ша ва ју да му у тој ак тив но сти по
мог ну.

Здра во ма ло де те опи ре се вас пи та њу. Сва ка же ља од ра слог да по у
ча ва и по ка зу је сла би код де це њи хов ства ра лач ки, са мо ва спи та ва ју ћи по
рив.

Пра ва сло бо да ре зул тат је раз во ја де те то вих скри ве них во ди ча – 
твр ди Ма ри ја Мон те со ри.

„Де ца су не што дру го“, „Оста ви де те ту ње го ву тај ну“, „Де ца зна ју 
свој пут“ - го во ре на сло ви не ких ње них књи га.

Ка да бу де мо раз у ме ли да се не сме мо уме ша ти у про цес ства ра ња 
чо ве ко вих спо соб но сти та да ће се про ме ни ти чи тав кон цепт вас пи та ња.

На оно што се до го ди ло са де цом, пи ше Ма ри ја Мон те со ри, ни је ути
ца ла ни јед на вас пит но-обра зов на ме то да. Упра во, до го ди ло се су прот но: 
но ве деч је осо би не, ко је су се по сте пе но раз ви ја ле, по ста ле су наш во дич и 
по у чи ле нас ка ко да се оп хо ди мо са де те том.

Још не ко ли ко ме ста по ка за ће нам да но ви од но си са де цом не зна че од-
ри ца ње од го вор но сти и бри ге од ра слих за де те. На про тив, они зна че ду бље 
схва та ње те од го вор но сти, осно ва но на но вом сен зи би ли те ту и ин те ре со ва-
њу од ра слих за пи та ња де тињ ства-и-ства ра ла штва.

Од нос ЈА–ТИ у де ли ма Ма ри је Мон те со ри је сте ди ја лог ср ца, пло дан 
са мо уко ли ко ни је уна пред ис пла ни ран, ни је ру ко во ђен про гра ми ма и пе да-
го шком ам би ци јом.

Око ли на са ма ни шта не кре и ра. Мо же да под сти че раз вој или да га 
оме та, па и де фор ми ше.

Сло бо да за ак тив но са мо о ства ре ње зах те ва по др шку, ин те ли ген тан 
од нос пре ма де те ту и раз у ме ва ње ње го вих ви тал них по тре ба.

Бри га вас пи та чи це о соп стве ној лич но сти мо ра по ста ти са став ни 
део ам би јен та ко ји окру жу је де те, јер вас пи та чи ца пред ста вља нај жи
вот ни ји део деч јег све та.

Ми не мо же мо зна ти – под вла чи Ма ри ја Мон те со ри у књи зи „На уч на 
пе да го ги ја“ - по сле ди це јед ног угу ше ног чи на, ка да де те тек по чи ње да де лу
је. Мо жда на тај на чин гу ши мо сам жи вот.

Уме сто да го во ри, Мон те со ри вас пи та чи ца по зва на је да учи да ћу ти, 
уме сто да по у ча ва – да по сма тра, уме сто да бу де та јан стве на и са мо све сна 
осо ба ко ја ва жи за не по гре ши ву – да по ста не јед но став но и скром но би ће. 
У том сми слу, пр ва пре пре ка ко ју вас пи та чи ца тре ба да од стра ни је сте – 
она са ма.

Да би успе шно вас пи та ва ли де цу, од ра сли тре ба да по ста ну осо бе 
отво ре не пре ма жи во ту и пре ма про це су раз во ја.
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Ства ра ла штво и раз вој де те та у де ли ма Ма ри је Мон те со ри не мо гу 
се опи си ва ти као фе но мен огра ни чен на при род не ху ма не по тен ци ја ле и 
одво јен од аспек та бо жан ске тај не. Ма ри ја Мон те со ри оче ку је од вас пи та-
ча стра хо по што ва ње пре ма де те ту као вр хун цу Бож јег ства ра ња. Мон те со-
ри ме то да са сто ји се од ми ра, стр пље ња, по ни зно сти и ми ло ср ђа, што су све 
из вор но хри шћан ске вред но сти.

Проф. Гра о рац на зи ва Ма ри ју Мон те со ри „пр вом и нај ве ћом мо на хи-
њом у исто ри ји пе да го ги је“. Ко не ма скло но сти за хри шћан ска ис ку ства, ни 
по тре бе за су о ча ва њем са хри шћан ском ве ром, не тре ба да се ба ви Мон те
со ри пе да го ги јом – ис ти че он (Gra o rac 2001, 41). 

Сто ти ну го ди на на кон Ма ри је Мон те со ри, у пост пе да го шком ис ку-
ству при ја тељ ства са де цом, по ста ју су ви шни Бог и вас пи та ње. Пу те ви 
сми сла жи во та од ра слих и де це тра же се и за цр та ва ју не за ви сно од ду хов-
но сти и од но са љу ди пре ма Бо гу. У том сми слу, да на шња ре цеп ци ја Мон те-
со ри пе да го ги је пре ти да из гу би из ви да аспект ре ли ги о зно сти. Ко ли ко је то 
он да аутен тич на ре цеп ци ја – пи та се Иси дор Гра о рац. Где су гра ни це ра ди
кал не ауто но ми је де те та пред бо жан ским ауто ри те том и љу ба вљу?

Са ста но ви шта хри шћан ске пе да го ги је те шко је раз ја сни ти и од ре ди-
ти си сте мат ско ме сто ре ли ги о зно сти у Мон те со ри вас пи та њу. Пи та ње ових 
гра ни ца не би ни мо гло, као та кво, би ти по ста вље но у ме то до ло шким окви-
ри ма пра во слав не ан тро по ло ги је, где се про блем сти ца ња сло бо де чо ве ка 
не по сма тра као су прот ста вљен деј ству бо жан ске тај не, ни ти ства ра ла штво 
људ ског би ћа на су прот ње го вом уз ра ста њу у бо жан ским енер ги ја ма. Чи ни 
се да упра во у раз ли ка ма ко је по сто је из ме ђу за пад но хри шћан ске, ри мо ка-
то лич ке и ис точ но хри шћан ске, пра во слав не пе да го ги је тре ба тра жи ти раз-
лог не мо гућ но сти да на шњег раз у ме ва ња и ши рег при хва та ња Мон те со ри 
пе да го ги је у ње ном ре ли ги о зном аспек ту – бар ка да су у пи та њу ре ли ги о-
зно ме шо ви те сре ди не.

Твр ди мо да се аутен тич не хри шћан ске вред но сти на ла зе и у пост пе да-
го шком ис ку ству но ве ко му ни ка ци је и но вих од но са са де цом, до ду ше с раз-
ло гом у им пли цит ној фор ми (Жив ко вић 2008/I, 187). О то ме тре ба оче ки ва-
ти но ву реч хри шћан ских пе да го га у кон струк тив ном ди ја ло гу са пост пе да-
го шким ис ку ством, а то је за нас и си гу ран пут ре а фир ма ци је пи та ња ду хов-
не ди мен зи је де тињ ства и ства ра ла штва у де лу Ма ри је Мон те со ри.

Је ли, да кле, Мон те со ри пе да го ги ја, при мен љи ва, пре по руч љи ва и до-
бро до шла у од но си ма са де цом да нас? Ну ди ли она не ка кав ва жан мо дел, 
или мо жда „из лаз ко јем се на да мо“? Из ви ше раз ло га не усу ђу је мо се да да-
мо по зи ти ван од го вор на ову ди ле му. Јед на гру па ар гу ме на та мо же се обра-
зло жи ти ду хов ним раз ло зи ма, док би смо дру гу гру пу при пи са ли ши рим, 
ци ви ли за циј ским пред у сло ви ма и окол но сти ма.

Ма ри ја Мон те со ри ни је хте ла да на у чи де те ни че му од ре ђе ном. Ње на 
на ме ра би ла је: при пре ми ти де те за спо зна ње тај не жи во та. Мо гућ ност при-
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ме не и да ље из град ње де те то ве вла сти те кре а тив но сти за ви си од вас пит не 
око ли не, усло ва жи во та, а та ко ђе и од са мо ра зу ме ва ња и ста во ва пре ма се-
би и дру ги ма – зна ла је Ма ри ја Мон те со ри. По ово ме је еви ден тан ду хов ни 
зна чај Мон те со ри пе да го шких по ла зи шта.

У ње ној ду хов ној кон цеп ци ји не ма мно го то га но вог. Вр ло слич на 
кон цеп ци ја по сто ја ла је ра ни је код Фре бе ла, као и код Ко мен ског. Ра ди се о 
ви ђе њу све та као ор ган ске це ли не, о прет по став ци да је ми кро ко смос сли-
чан ма кро ко смо су. Ко мен ски је сво је ду хов не ста во ве гра дио под ути ца јем 
нео пла то ни ча ра, пре свих Ни ко ле Ку зан ског. Основ ни мо то ове фи ло со фи-
је гла си: „Све је са сви ме у ве зи, у хар мо ни ји“. Ве ли ки кла си ци пе да го ги је 
ми сли ли су да де те от кри ва хар мо ни ју у ко смо су и да оно ти ме от кри ва са-
му свр ху свог по сто ја ња. Де те је Лик Бож ји и по тен ци јал ни са рад ник Бо га 
на уво ђе њу ре да у свет.

Твр де да је Ма ри ја Мон те со ри уте ме љи ла сво ју фи ло со фи ју обра зо-
ва ња на хри шћан ском по и ма њу љу ба ви. У по ре ђе њу са хри шћан ским по и-
ма њем, ње на упо тре ба ре чи „љу бав“ на мно го ме ста има ви шак зна че ња и 
као да сто ји у опо зи ци ји са не чим па те тич но стра шним. Љу бав је код Ма-
ри је Мон те со ри ма ње ква ли тет од но са а ви ше не ка вр ста мит ске суп стан це. 
Шта мо же да зна чи оп шта тврд ња да је сва ки од нос у Деч јој ку ћи мо ти ви-
сан љу ба вљу? Је су ли об у че ни Мон те со ри вас пи та чи над људ ска би ћа, ко ја 
у од но си ма са де цом не па те од по ти сну тих те жњи, скри ве них на ме ра и ра-
ци о на ли за ци је? Љу бав се ов де схва та као ствар ме то да и људ ско по стиг ну-
ће, не као у пу ном сми слу ре чи Бож ји дар. Љу бав Ма ри је Мон те со ри је „су-
ви ше људ ска“. Око ње не ма ни ка квог ис ку ше ња и дра ме. Уко ли ко је до бро 
при пре мљен, Мон те со ри вас пи тач је у љу ба ви не по гре шив.

Основ ни прин цип Мон те со ри при сту па ти че се ње ног за па жа ња да је 
де ци опа сно из ла га ти не што са за но сом, бу ду ћи да су она под ло жна су ге-
сти ји и мо же им се спу та ти мо гућ ност ауто ном ног ра су ђи ва ња (Mon tes so-
ri 1936, 21). Ов де Ма ри ја Мон те со ри ци ља на на ме ру ми си о на ре ња, вас пи-
та ва ња, све до че ња, да ва ња при ме ра, на ме та ња по мо ћи, све му оно ме за шта 
ће по след њих де це ни ја и са ма до ћи под удар кри ти ке. Мо же мо се сло жи ти 
да је је ди но ре ше ње у то ме да од ра сли осве шће но до жи вља ва ју се бе. Ме ђу-
тим, то је и тач ка ра зи ла же ња Мон те со ри пе да го ги је и хри шћан ског схва та-
ња од го вор но сти у од но си ма са де цом. И то ни је ме сто спо ред не ва жно сти. 
Њен из раз „опа сно је“ нај бо ље осли ка ва ва жност те ме: ба лан си ра ње мо ћи 
из ме ђу од ра слих и де це ни је про сто ствар фи ног по на ша ња, већ је то пи та-
ње без бед но сти де те та.

Ма ри ја Мон те со ри је, да кле, же ле ла да по сма тра де те без ак тив ног 
упли та ња. Она ни је хте ла да при сво ји и да рас по ла же ис ку стви ма де те та. 
Кри ти ка упли та ња је, без сум ње, нај ва жни ји ду хов ни еле мент Мон те со ри 
уче ња. Она ука зу је на упли та ње као ква ли тет од но са, тач ни је: на ква ли та-
тив но вред но ва ње упли та ња као са став ног или по жељ ног де ла од но са са де-
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цом. Ако бу де мо ана ли зи ра ли ко ре ла ци ју пој мо ва упли та ња и љу ба ви, отво-
ри ће нам се зна чај но по ље ди ску то ва ња о сло бо ди и ауто ном ном иден ти те-
ту не са мо де те та већ, још ва жни је, и од ра слог.

Ни је тај на да је прин цип не у пли та ња био ва жан у те о со фи ји и да је, 
у слу ча ју Ма ри је Мон те со ри, по су ђен из зен-фи ло со фи је. Хри шћан ски ста-
во ви Ма ри је Мон те со ри ни су би ли у све му и до кра ја хри шћан ски. Не ће мо 
ула зи ти у де та ље ње не би о гра фи је, још ма ње ма ли ци о зно ко мен та ри са ти 
по је ди не лич не од лу ке ко је је нај зна ме ни ти ја пе да го шки ња 20. ве ка мо ра-
ла или хте ла да до не се. Ин те ре со ва ње за ис точ на уче ња ни је би ло са мо ње-
на спе ци јал ност (Жив ко вић 2008/I, 194). Оста је чи ње ни ца да се ни она, по-
пут дру гих ве ли ка на на уч не ми сли на кло ње них Ис то ку: Ан то ни ја де Ме ла, 
Кар ла Ро џер са, Кар ла Јун га, Фри тјо фа Ка пре и Иље При го ги на, ни је за ин-
те ре со ва ла за аутен тич но ис точ но хри шћан ско, на и ме пра во слав но ду хов но 
пре да ње. Мо жда је и она има ла лич них раз ло га за свој ши ри, за о би ла зни ји 
пут. То ју је, ме ђу тим, за ро би ло у ци ви ли за циј ским и мо рал ним по те шко ћа-
ма из ко јих ни ко од по што ва ла ца или след бе ни ка ни је ус пео да је осло бо ди.

Ни је до вољ но би ти те о ре ти чар обра зо ва ња и тач но про ту ма чи ти ме тод 
Ма ри је Мон те со ри. Ва жно је гор њим ди ле ма ма „тач но“ при сту пи ти у ме та-
те о риј ском сми слу. По треб но је, пре све га, раз у ме ти исто риј ски тре ну так у 
ко јем је на ста ла пр во бит на Мон те со ри пе да го ги ја. Уко ли ко ува жи мо пе ри о-
ди за ци ју Лој да Де Мо са по пи та њу исто риј ског на прет ка у од но си ма од ра-
слих пре ма де ци, Ма ри ја Мон те со ри жи ве ла је на пре крет ни ци из јед ног у 
дру ги пе ри од: из пе ри о да со ци јал ног кон струк ти ви зма, где се де те по сма тра-
ло као објект ну жне со ци ја ли за ци је – у пе ри од где до ми ни ра став да је уло-
га од ра слих да по ма жу де ци у за до во ља ва њу њи хо вих по тре ба и од ра ста њу. 

На ма је ва жан по јам аутен тич но сти у де ли ма ве ли ке пе да го шки ње. 
Аутен тич на је са мо она пе да го ги ја ко ја се ори јен ти ше пре ма де те ту. Она је 
зна ла да нам ин ди ви ду ал ност де те та че сто ни је при сту пач на и на сто ја ла је 
да за шти ти „тај ну“ де те та, ко ју од ра сли не мо гу и не тре ба да от кри ва ју. Де-
те је, пре ма ви ђе њи ма Ма ри је Мон те со ри, моћ но. Оно скри ва у се би тај ну 
људ ске при ро де. Са мо онај ко при да је ва жност аутен тич ној при ро ди де те та 
мо же да по спе ши ње го ву кре а тив ност.

И упра во на овом пој му но ви ја Мон те со ри пе да го ги ја ће па сти на 
исто риј ском ис пи ту. То што се пост пе да го шка ми сао су прот ста ви ла Мон те-
со ри је вој упра во у име аутен тич но сти ни је ни ка ква фи ло фо ска про из вољ-
ност. Раз ли ке у њи хо вим схва та њи ма по ти чу од ја сно раз ли чи тог вред но ва-
ња истих по ја ва у од но си ма де це и од ра слих. Ху бер тус фон Ше не бек од луч-
но од ба цу је схва та ње Ма ри је Мон те со ри да вас пи тач тре ба да „по ста не слу-
га де те ту“. Са вре ме ни од ра сли, уко ли ко су „осве шће ни“, при ла зе де ци из 
су ве ре не по зи ци је. Њи хов су срет је аутен ти чан. Слу же ње је ту не по треб но.

Те о ре ти ча ри пост пе да го ги је при зна ју гра ни це ко је не же ле да пре ко-
ра че, та мо, на и ме, где по њи хо вом схва та њу по чи ње су ве ре ни деч ји свет 
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(Scho e ne beck 2006, 159). У то ме је Ма ри ја Мон те со ри би ла пре те ча пост мо-
дер ног ста ва. Ме ђу тим, код исте аутор ке да нас са бла жња ва то што од ра сла 
осо ба, вас пи тач, ро ди тељ, мо ра у овом ин тим ном, ег зи стен ци јал ном деч јем 
све ту из и гра ва ти не ког ко об ја вљу је исти ну. У то ме се са сто ји ме та на ра тив 
Мон те со ри пе да го ги је. Од по ма га ња де ци она на сто ји да на пра ви прин цип. 
Са вре ме на ми сао то сма тра не до лич ним. 

Мон те со ри пе да го ги ја да нас је не у по тре бљи ва пре све га за то што је 
то пе да го ги ја. Ње на ве ли ка при ча до стој на је од ба ци ва ња упра во сто га што 
је ве ли ка при ча. Сма тра мо да се о аутен тич но сти, као и о са мој љу ба ви, по-
сле бур них про ме на ко је нам је до нео 20. век мо ра дру га чи је го во ри ти. Не-
ке фор му ла ци је и при сту пи, да ка же мо, не ка „осве шће ња“, ни су се ни мо гла 
оче ки ва ти од Ма ри је Мон те со ри. Она при па да исто риј ској и ци ви ли за циј-
ској епо хи пре раз во ја кул ту ре осе ћај но сти. Да на шњи ра ди кал ни ху ма ни зам 
осе ћа од бој ност пре ма Мон те со ри прин ци пу јед на ко као и пре ма сва кој па-
те ти ци мо рал ног ми си о на ре ња ка кве од ли ку ју пе да го шко ми шље ње за пад-
ног све та. По зи ва ње на љу бав пре ма де ци да нас је ан ти па тич но, јед на ко ко-
ли ко и ап стракт на љу бав пре ма чо ве чан ству. У ње му се кри је са мо по твр ђи-
ва ње и, у крај њем сми слу, са мо љу бље од ра слих. Ако да нас па ра фра зи ра мо 
чу ве но ме сто код До сто јев ског, мо же мо на кра ју твр ди ти и то: што су не ко-
ме да ља кон крет на, по је ди нач на де ца, де ца ко ја су по ред ње га, тим ва тре ни-
ја мо же да по ста не ње го ва љу бав пре ма де тињ ству уоп ште.
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APPLICABILITY OF THE MONTESSORI PEDAGOGY TODAY 

Summary

There is no recognition of the spiritual significance of the Montessori edu
cational method in Christian confessions or in any other religious philosophies 
today. The current development of pedagogical thought in the world is guided by 
principles following which the revolutionary nature of the philosophy of Maria 
Montessori is regarded as insufficient and out-of-date.
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СВЕТОВЊАШТВО И РЕЛИГИЈСКИ ПЛУРАЛИЗАМ

Речи вере

Са со ци јал ног и кул тур ног ста но ви шта очи глед но је да су се сце на ри-
ји по бо жно сти вра ти ли на по зор ни цу ко лек тив ног ин те ре са. На кон го ди на 
ве о ма ра ши ре не се ку ла ри за ци је и смр ти Бо га, све че шће се чи та и ди ску
ту је о по нов ној при сут но сти Бо га и по врат ку ка са крал ном. Ди ја спо ра са-
крал ног је је дан дру ги из раз ко ри шћен у том прав цу да по ка же из у зет но ши-
ре ње чак и у сре ди на ма ко је се уоп ште но го во ре ћи сма тра ју уда ље ним од 
кла сич ног ре ли ги о зног. Сце на ри ји по сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не су то до-
дат но на гла си ли, као што је по зна то са дра ма тич ним ис хо ди ма, омо гу ћив ши 
нам да као ру ком до так не мо све дво сми сле но сти и про тив реч но сти. Ра ди 
се о мно штву сце на ри ја ко ји се не пре кид но ме ња ју, ви ше не го у ско ра шњој 
про шло сти. Ти пич не пред ста ве ко је опи су ју тре нут ну си ту а ци ју су, да кле, 
сли ке мо за и ка, сла га ли це, ако не и за го нет ке, чак и за јед ну зе мљу у ко јој – 
фи ло соф ски – не мо же мо ре ћи да ни смо хри шћа ни.

Пред ова квим про ме на ма, ко је као глав не ак те ре ре ли ги о зно-на ци о-
нал ног уни вер зу ма обе ле жа ва ју по ја ве исла ма, ан тич ко ми стич них ори јен-
тал них тра ди ци ја, ју да и зма, пен те ко ста, но вих ре ли ги о зних по кре та, New 
Age-a, фун да мен та ли ста раз ли чи тих вр ста и још до ста дру гих, мо же мо 
утвр ди ти при лич но ра зно ли ку ре ак ци ју на ших су на род ни ка. Са јед не стра-
не свет ис по ља ва нео че ки ва ну зна ти же љу за од но се ко ју та кав плу ра ли зам 
има на гра ђан ском и по ли тич ком ни воу, са дру ге стра не при мо ран је да при-
зна при лич но не зна ње о тој по ја ви, исто риј ској кће ри из о па че ног спо ја из-
ме ђу ис ква ре ног све тов ња штва и за ту ца ног кле ри ка ли зма, а нео п ход но је 
ре ги стро ва ти и ре ак ци ју дик ти ра ну стра хом од кри зе нео че ки ва не и но ве 
си ту а ци је. Ис ход све га је да нам че сто не до ста ју и на чин из ра жа ва ња и те-
мељ ни по да ци за раз у ме ва ње оног што се де ша ва око нас, чак и ако по чи-
ње мо да на слу ћу је мо ду го роч ни зна чај си ту а ци је у на шој зе мљи, као и у све 
ви ше мул ти ре ли гиј ској Евро пи и као у це лом све ту. Ова ко, у ди рект ном по-
ре ђе њу са дру гим, чак и ре чи ме ња ју зна че ње: на пр вом ме сту ре ли гиј ске 
ре чи. Нео че ки ва ни плу ра ли зам о ко ме смо го во ри ли је пред о дре ђен, што је 
и пред ви дљи во, да ста ви на озбиљ но ис ку ше ње на ше тра ди ци о нал но оскуд-
но зна ње на по љу би блиј ског и ре ли гиј ског, при мо ра ва ју ћи, из ме ђу оста лих, 
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свет школ ства и тре ћег сек то ра, оног трај ног обра зо ва ња да се озбиљ но и 
вред но ан га жу је. У сва ком слу ча ју би ће не мо гу ће на ста ви ти схва та ње ре ли-
гиј ске чи ње ни це као чи стог ин ди ви ду а ли стич ког еле мен та, ли ше ног ути ца-
ја на жи вот на ро да и кон ти не на та. У по за ди ни та кве па но ра ме, збир ка „Ре чи 
ве ре“ пред ла же ства ра ње по чет ног кљу ча за ту ма че ње ре ли ги о зних про ме-
на ко је су у то ку (про ме не ко је из ра зи то по га ђа ју и сам пост кон ци лар ни ка-
то ли ци зам), са зи ва ју ћи не ке ме ђу нај ве ћим на уч ни ци ма и про та го ни сти ма 
на ци о нал ног и ме ђу на род ног зна ча ја раз ли чи тих ве ро и спо ве сти.

Они ће би ти по зва ни да на пи шу по је дан по јам за је дан хи по те тич ки, 
али све по треб ни ји ме ђу ре ли гиј ски реч ник, би ра ју ћи ме ђу кључ ним ре чи-
ма тра ди ци о нал но са крал ног уни вер зу ма; без не ке пре тен зи је да се озна чи 
ис цр пљен ка та лог са та ча ка гле ди шта свих ве ра, пре ну де ћи соп ствен ка та-
лог, са сло бо дом, при хва та њем и отво ре но шћу ди ја ло га, ка ко би био по но во 
раз мо трен са ме ђу ре ли гиј ског ста но ви шта. Те ту ра ју ћи се, тра же ћи, до ка зу-
ју ћи и од ба цу ју ћи. Тим пре што је да на шњи ме ђу кул ту рал ни ток ме ђу соб но 
ме ша ње, не мо же мо а да се не по за ба ви мо озбиљ ним ре ли гиј ским пи та њем.

Бру не то Сал ва ра ни

Ка кво све тов ња штво?

„... ре ли ги ја ко ју сма трам нај по де сни јом је ре ли ги ја… ко ју ћу иза бра
ти за мој лич ни жи вот. Као краљ не мо гу је на мет ну ти свом на ро ду. Мо ја 
др жа ва мо ра оста ти све тов на, док сва ко не бу де сло бо дан да иза бе ре ону 
ре ли ги ју ко ја му се чи ни као су штин ска исти на“1. 

Ова ко се за вр ша ва при ча ко ја от кри ва вред ност све тов ња штва. До-
га ђај је сме штен у јед но кра љев ство, јед но од мно гих, у ко ме се опа жа ла 
истин ска ду хов на кри за, а као по сле ди ца то га по ја ви ла се по тре ба јед не ре-
ли ги је да оси гу ра сми сао, вред но сти и со ци јал на пра ви ла. „Са мо јед на ве ра 
ће нас спа сти“, чи ни се да ми сли вла дар, убе ђен да са мо ре ли ги ја мо же по-
бољ ша ти мо рал не вр ли не ње го вих по да ни ка и учвр сти ти сми сао отаџ би не и 
је дин ства на ци је. Јед на ве ра, али ко ја? Про све тљен од сво јих вер них са вет-
ни ка, вла дар про гла ша ва истин ски и соп стве ни тур нир ду хов но сти. Ре ли-
ги ја или си стем ми шље ња – она ко ја би по бе ди ла над вла дав ши кон ку рен те, 
по ста ла би ре ли ги ја кра љев ства, је ди на при хва ће на и она у ко јој би се кра-
љев ским де кре том по да ни ци ну жно пре по зна ли. Али ства ри се ни су од ви-
ја ле глат ко као што се ми сли ло и на кра ју тур ни ра краљ и ње го ва по ро та су 
по но во за па ли у ве ли ку по те шко ћу. У за кључ ку при че ко ју смо на по чет ку 
ци ти ра ли краљ не про гла ша ва пр вен ство јед не ре ли ги је већ по твр ђу је јед но 
оп ште пра ви ло, оно све тов ног ка рак те ра у др жа ви. И ово ће би ти пра ви ло 
ко је ће обез бе ди ти ре ли гиј ску сло бо ду и да кле оси гу ра ти јед ну успе шну бу-

1  Sha fi que Kes ha vjee, Il re, il sag gio, il buf fo ne Eina u di , To ri no 2000, стр. 186.



Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012. 189

дућ ност кра љев ства у плу ра ли зму, у ди ја ло гу, у де мо кра ти ји. Раз ми шља ње 
о све тов ња штву мо же по ћи од јед не при че као што је ова, ко ја у крат ким цр-
та ма по ку ша ва да са жме тво ре ви ну кул тур ног раз во ја, прав ног и те о ло шког, 
ко ји тра је кроз ве ко ве и ко га не мо же мо сма тра ти за вр ше ним. Иако је крај-
њи ис ход, као што ће се ви де ти, мно го ма ње си гу ран и уми ру ју ћи од оног 
ко ји за кљу чу је при чу.

Те ма је, ме ђу тим, сло же на и ствар на: би ло да се при ча о аме рич ким 
те о кон зер ва тив ци ма2 или фун да мен тал ним стру ја ма ко је се утвр ђу ју у раз-
ли чи тим ре ли гиј ским тра ди ци ја ма, би ло да се раз ми шља о Уста ву Евро пе 
или о од но си ма Ста рог кон ти нен та са Тур ском, на по вр ши ну над ме но из би-
ја ју пи та ња све тов но сти, као и кад се по зи ва на све тов ња штво, ка да се рас-
пра вља о ис ти ца њу рас пе ћа у др жав ним шко ла ма или ве ла ко је но се же не 
ислам ске ве ро и спо ве сти. Ово је већ чи ње ни ца: при ча мо о јед ној ак ту ел ној 
и шка кљи вој те ми.

Сло же ност

Ме ђу тим, про блем је да ни је ла ко де фи ни са ти ла и ци зам (све тов ња-
штво) јер се тој ре чи кат кад при пи су ју ве о ма раз ли чи та зна че ња.

На при мер, у сва ко днев ној упо тре би реч „ла ик“ јед но став но пред ста-
вља оно га ко ји не ве ру је. Ме ђу тим, из раз је че сто су прот ста вљен ре чи „ве
ру ју ћи“ или „ка то лик“: као да би се под ву кло да се ра ди о две чи сто раз-
ли чи те ка те го ри је ми шље ња. У овом слу ча ју реч „ла ик“ је упо тре бље на као 
си но ним за „оног ко ји не ве ру је“ или „аг но стик“ за осо бу ко ја не ма не ко на-
ро чи то ре ли гиј ско убе ђе ње. Упо тре ба овог из ра за, ап со лут но не за ми сли ва у 
дру гим кул тур ним кон тек сти ма, по ти че ве ро ват но од по себ не ита ли јан ске 
по ли тич ке исто ри је: од вре ме на дру штве них бор би из ме ђу па пи них при-
ста ли ца са јед не стра не и им пе ра то ра са дру ге, од су прот ста вље но сти из ме-
ђу гвел фа и ги бе ли на, из ме ђу цр кве не др жа ве и ује ди ње не Ита ли је, из ме ђу 
хри шћан ске пар ти је и оних сло бод но ин спи ри са них или марк си ста, од ре ђе-
на је као пра ва и свој стве на по ла ри за ци ја ме ђу су прот ста вље ним по ли тич-
ко-кул тур ним по гле ди ма: вер ни ци са јед не и ла и ци са дру ге стра не. Пр ви су 
увек у ис ку ше њу ин те гра ли стич ких на сто ја ња, дру ги, не рет ко, во ђе ни од 
ан ти кле ри кал них под стре ка. Ова су прот ста вље ност, суд бо но сна у го ди на ма 
ли бе рал не пред фа ши стич ке Ита ли је, вре ме ном је знат но убла же на, па ипак, 
још и да нас ова два пој ма се чи не раз ли чи тим и су прот ста вље ним. Ако је 
ова упо тре ба да нас пре о вла ђу ју ћа, очи глед но је да у по себ ним сре ди на ма 
по јам има јед но дру го зна че ње, кроз исто ри ју и жи вот цр кве, ме ђу тим, „ла-
ик“ је јед но став но члан на ро да Бо жи јег, је дан вер ник, да кле, ко ји ни је имао 

2  Аме рич ки те о кон зер ва тив ци, у САД-у, овај из раз се од но си на при пад ни ке хри-
шћан ског све та ко ји пред ста вља ју кон зер ва тив ну по ли тич ку иде о ло ги ју ка ко би од бра ни ли 
вер ска и дру штве на пи та ња. Обич но се ми сли на про те стант ске тра ди ци је САД-а.
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соп стве на ре ли гиј ска ми шље ња, схва та ње ко ји се крај ње учвр сти ло као што 
ће се да ље ви де ти у тек сту са про те стант ском ре фор мом и на че лом лу те ран-
ског уни вер зал ног све штен ства вер них. У овој ин тер пре та тив ној рав ни су-
ко бља ва ње из ме ђу ла и ка и вер них не ма ни ка квог сми сла: вер ни мо гу би ти 
„ла и ци“ исто као и ла и ци – ба рем они на ко је је ми слио Лу тер и они на ко-
је се че сто по зи ва ри мо ка то лич ки Ма ги страт на ро чи то по сле Дру гог ва ти-
кан ског кон ци ла – они су вер ни ци ко ји ма рим ска цр ква по ве ра ва ве ли ку од-
го вор ност на по љу ми си је и по сла ња: ми сли се на че твр то по гла вље бо га-
те са бор ске кон сти ту ци је Lu men Gen ti um (1964) са, чак, осам па ра гра фа за-
јед нич ки по све ће них „ла и ци ма“. Али још увек, ка ко би смо до ка за ли ко ли ко 
по јам ла ик за и ста мо же би ти сло жен, на ро чи то ка да се ка же „ла ик“ да би-
смо де фи ни са ли јед но став но оно га ко ји ни је у дог ми и да би се ука за ло на 
је дин ку кри тич ки од го вор ну и у су ко би ма соп стве них нај ду бљих убе ђе ња: 
јед но дра го це но ту ма че ње је дао, на при мер, Ма си мо Ка ћа ри по ко ме ’ла ик’ 
ни је онај ко ји од би ја или још го ре ко ји исме ва све то, већ до слов но онај ко-
ји сто ји по стра ни... Ла ик је сва ки не су је вер ни ве ру ју ћи, ко ји по и ма, спре-
ман и же љан да ди ску ту је ли цем у ли це са соп стве ним Бо гом... И та ко, ла ик 
је сва ки не ве ру ју ћи ко ји раз ви ја соп стве но гле ди ште без ика квог ап со лу ти-
зо ва ња и обо жа ва ња…“3

Све тов ња штво, да кле, као кри тич ки и буд ни дух над пра во вер ни ма; 
све тов ња штво као стал но пре и спи ти ва ње оно га што ре ли гиј ске ин сти ту ци-
је и иде о ло шки си сте ми ус по ста вља ју као не по бит но и ап со лут но. То је став 
ко ји је под ло жан ри зи ци ма и од го вор но сти у јед ном све ту у ко јем ка ко, под-
вла чи Ђу лио Ђо ре ло – „оно што се чи ни при клад ним… да нас, ни је ну жно 
и су тра… и упра во на овој ра зли ци се ме ри сло бо да људ ског де ло ва ња“.4 
Јед ном реч ју све тов ња штво као „ети ка“ сло бод ног и ра зум ног чо ве ка, ко-
ји и ка да се отво ри пре ма ве ри не од ри че се сво јих сум њи и сво јих ми шље-
ња и шта ви ше сво јих оспо ра ва ња од ре ђе них дог мат ских ис ка зи ва ња раз ли-
чи тих „цр ка ва“. Упле те но сти ових ста во ва су очи глед не ка да се ми сли, на 
при мер, на од нос из ме ђу ве ре и на у ке, из ме ђу ре ли гиј ске мо рал но сти и сек-
су ал не ети ке; и упр кос све му не спре ча ва ју овог ho mo la i cu sa да се отво ри 
са стреп њом и дрх та јем ка вер ској пу сто ло ви ни. Упра во ње го во све тов ња-
штво за сни ва ову сло бо ду, сло бо ду ве ро ва ња. Али оно што до дат но ком пли-
ку је де фи ни са ње ре чи „све тов њак“ или „све тов ња штво“ је њи хо ва упо тре-
ба. У уоп ште ној ли ни ји мо гло би се ре ћи да као и сви „из ми“ и овај по јам 
из ра жа ва јед но иде о ло шко из о па че ње све тов ног ду ха, је дан не по пу стљив и 
дог маст ки по глед – у су шти ни не тр пе љив – о од но су из ме ђу гра ђан ске за-
јед ни це и све та верâ. У овом сми слу све тов ња штво би би ла прет по став ка 
ан ти кле ри ка ли зма и шта ви ше огра ни че ње ре ли гиј ских сло бо да, јед ном реч-
ју, не спо ји во са де мо кра ти јом. Али, ни ова де фи ни ци ја се не чи ни одр жи-

3  Mas si mo Cac ci a ri  Sil la ba rio, in “La Re pub bli ca” 29.10. 2003.
4  Gi u li o Gi o rel lo, Di nes su na chi e sa, Li ber ta dell la i co, Cor ti na , Mi la no 2005, стр. 16.
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вом од тре нут ка ка да ис так ну ти ли бе рал де мо кра ти – на при мер, да по ме не-
мо име Еуге ни ја Ска ла фа ри ја – не окле ва ју да ко ри сте из раз „све тов њак“ 
у ве о ма раз ли чи том сми слу и чак сна жно учвр шће ном ме ђу пра ви ли ма са-
вре ме не де мо кра ти је ко ја при зна је нај ви ши сте пен ре ли гиј ске сло бо де. У 
том сми слу не ки се за ла жу да се из раз „све тов њак“ де фи ни ше као по бор-
ник јав них све тов них уста но ва. Да кле – пи ше Еуге нио Мил Ко лор ни „све-
тов њак“, шта ви ше, мо же би ти сва ко мо ти ви сан соп стве ном ве ром ко ја мо-
же да бу де чак ис пред соп стве них гра ђан ских убе ђе ња; он те жи да обез бе ди 
соп стве ним или ту ђим вер ским убе ђе њи ма ју ри дич ки ста тус јед на ке сло бо-
де и ча сти дру штве ног по што ва ња у од но су на ве ро и спо вест ко ја је у од ре-
ђе ном дру штву тра ди ци о нал но пре о вла ђу ју ћа. Ово је, еви дент но, став ко ји 
је ши ро ко при хва ћен код ита ли јан ских про те ста на та и Је вре ја као и код кри-
тич ки на стро је них ка то ли ка5. Да кле, све тов ња штво не као ан ти кле ри кал на 
иде о ло ги ја, већ као де лат на прак са све тов но сти. Сто га, ме ђу мно гим раз-
ли чи тим зна че њи ма, шта за пра во зна чи би ти „ла ик“, на сто ја ће мо да на ђе-
мо је дан пре ли ми нар ни од го вор ко ји ће мо по сте пе но пре ци зни је де фи ни са-
ти. У вре ме ну у ко ме жи ви мо би ти ла ик зна чи пре у зе ти на се бе раз ли ке из-
ме ђу оног што при па да др жа ви и оног што се ти че ве ре. Пра ви ти раз ли ку 
не зна чи на пра ви ти је дан ја рак или по ди ћи зид већ све сно и од го вор но др-
жа ти се чи ње ни це да по сто ји јед на област од лу ка ко ја при па да дру штве ној 
за јед ни ци као сло же ном си сте му – да кле ре пре зен та тив ним уста но ва ма ко-
је она има – и јед на дру га сфе ра ко ја ан га жу је сва ког по је ди нач ног вер ни ка 
или са му вер ску за јед ни цу на ко ју се од но си. Раз ли ка под ра зу ме ва да, ка ко 
гра ђан ске за јед ни це та ко и раз ли чи те вер ске за јед ни це одр жа ва ју јед ну осе-
тљи ву рав но те жу ме ђу сво јим сфе ра ма над ле жно сти. По ри ца ње њи хо ве са-
мо стал но сти пред о дре ђу је, на и ме, или те о крат ску др жа ву – ка да је сло бод-
но ус по ста вља ње гра ђан ских пра ви ла пот чи ње но ре ли ги о зним нор ма ма од-
ре ђе не вер ске за јед ни це – или, ка да се до го ди су прот но, да бу де пот чи ње-
на област ин ди ви ду ал не све сти или свест вер ске за јед ни це, ства ра се ауто-
ри та тив на др жа ва без по што ва ња основ ног пра ва на сло бо ду соп стве ног ре-
ли гиј ског ве ро ва ња. 

Је дан хри шћан ски му че ник, лу те ран ски све ште ник Ди трих Бон хо е-
фер се ода звао по зи ву хо ланд ског фи ло со фа Гро ци ја (1583–1645) да на пра-
ви ци вил ну за јед ни цу у све ту et si De us non da re tur (као да Бо га не ма) то јест, 
за јед ни цу оних ко ји су спрем ни да жи ве као љу ди ко ји се сна ла зе без Ње га; 
не за то што не ве ру ју у Бо га већ за то што пра ве раз ли ку из ме ђу сво јих хри-
шћан ских уве ре ња и вред но сти гра ђан ског су жи во та. Ово се за сни ва на јед-
ном ле ги тим ном ста ву због то га што, ба рем у Гро ци је вој фор му ла ци ји, за-
сно ва ној на ап со лут ном при род ном прин ци пу, те мељ ни је ње го ва ре ли ги ја 
већ је чо ве ко во пра во да се ор га ни зу је у по у зда ним и уре ђе ним гра ђан ским 

5  Еugenio Mill Co lor ni, “La i ci smo e de fi ni zi o ni”, in Cri ti ca li be ra le, n. 67, gen na io 2001.



192 Prevod: Паоло Назо (2005) Laicita' e pluralismo religioso

за јед ни ца ма. Са дру ге стра не, са мо у овом окви ру га ран ци је и сло бо де вер-
ник мо же сло бод но јав но ис по ве да ти сво ју ве ру.

Овај по јам све тов ња штва као прин ци па раз ли ко ва ња по ја вљу је се у 
ско ра шњим до ку мен ти ма Удру же ња за уче ње о ве ри Ка то лич ке цр кве у ко-
јој се по твр ђу је да се „по мо рал ном ка то лич ком уче њу, све тов ња штво под-
ра зу ме ва као са мо стал ност гра ђан ске и по ли тич ке сфе ре од оне ре ли гиј ске 
и цр кве не сфе ре – али не и од мо рал не – и ово је вред ност при зна та и нео-
спо ра ва на од стра не цр кве и при па да ци вил ној ба шти ни ко ју је др жа ва до-
сти гла“6. Ово ис ка зи ва ње се по но во ја сно по зи ва на па сто рал ни спис Ga u di-
um et spes Дру гог ва ти кан ског кон ци ла (бр.76) за ко ји су „по ли тич ка за јед-
ни ца и цр ква не за ви сни и са мо стал ни јед на од дру ге на соп стве ном по љу“. 

Ве о ма је ја сна и до след на оп шта фор му ла ци ја на ко ју се по зи ва Удру-
же ње за уче ње ве ре, али се по ста вља ју пи та ња о ути ца ју ко ји је иста оста-
ви ла за со бом. Где се на ла зи гра ни ца из ме ђу „по ли ти ке“ и „мо ра ла“? Да ли 
је за ми сли ва по ли ти ка ко ја у исто вре ме ни је мо рал на? Зар јед но пи та ње та-
ко по ста вље но не ри зи ку је да по ни шти оп шти сми сао фор му ла ци је све тов-
ња штва? И са јед не дру ге стра не, ко је су гра ни це до ко јих јед на вер ска за јед-
ни ца мо же да учи ни ва жним соп стве ни по глед на свет, осо бе ни и жи вот ни, 
а да не пре ђе гра ни цу и уђе на стро го по ли тич ко по ље? Ово ни су но ва пи та-
ња, већ се у ви ше на вра та сна жно по на вља ју, ба рем у Ита ли ји при ли ком ре-
фе рен ду ма о за ко ну ко ји ре гу ли ше пи та ња ве штач ке и ван те ле сне оплод ње.

Дво сми сле ност

Про блем је што упр кос ве ков ном раз ми шља њу о све тов ња штву не по-
сто ји оп ште при хва ће на иде ја о све тов ња штву. Те шко ћа по ти че од чи ње ни-
це да све тов ња штво ни је са мо је дан обје кат већ си стем сло же них вред но сти, 
нор ми и ста во ва ко ји су вре ме ном раз ли чи то рас по ре ђе ни ме ђу њи ма са ми-
ма. И не са мо то. Ако по сто је раз ли чи те иде је о све тов ња штву, од ко јих је 
сва ка оформ ље на и од ре ђе на вре ме ном у ко ме је на ста ла, та ко ђе по сто је раз-
ли чи ти ви до ви све тов ња штва у од но су на да на шњу си ту а ци ју. Реч да нас ри-
зи ку је да ка же ма ло и сто га има по тре бу за пре ци зи ра њем и са др жи ном7. У 
јед ном пра вом сми слу вред ност све тов ња штва је да нас пред о дре ђе на, с об зи-
ром да не мо же мо за ми сли ти об лик мо дер не де мо крат ске др жа ве ко ји не би 
био „све тов ни, уоп ште но го во ре ћи. У прак си, ме ђу тим, у са вре ме ним де ба-
та ма, на све тов ња штво се по зи ва ју мно ги љу ди раз ли чи тих уве ре ња ко ји, из-
ме ђу оста лог, кре нув ши од оп штег прин ци па до ла зе до де фи ни са ња мо де ла 

6  Con gre ga zi o ne per la Dot tri na del la fe de, No ta dot tri na le cir ca al cu ne qu e sti o ni ri gu ar
dan ti l’im peg no e il com por ta men to dei cat to li ci nel la vi ta po li ti ca, 2002.  

7  И ово је те за у су шти ни јед ног збор ни ка сту ди ја есе ја ко ји је уре ди ла  Ele na Bein 
Ric co, Li be ra chi e sa in li be ro Sta to?, Cla u di a na, To ri no 2005 ( Na so P. Gli ag gi et ti vi del la la i ci-
tà стр. 67-86).



Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012. 193

од но са из ме ђу др жа ве и ре ли ги је, али се њи хо ве де фи ни ци је по ка зу ју ме ђу-
соб но ап со лут но не ус кла ђе ним. На ве шће мо не ка име на, по но во по пи та њу 
рас пра ве о ре фе рен ду му ко ји се од но сио на за кон о ве штач кој и ван те ле сној 
оплод њи, јед но су о че ње пре пу но им пли ка ци ја на те му о све тов ња штву: Ро ко 
Бу ти љо не и Ема ну ел Се ве ри но, Мар ће ло Пе ра и Ђу ли ја но Ама то, Ђу ли ја но 
Фе ра ра и Еуге ни јо Скла фа ри, Фран ће ско Ру те ли и Мар ко Па не ла, кар ди нал 
Ру и ни и ра бин То аф. Сви го во ре о све тов ња штву али у та ко раз ли чи тим из-
ра зи ма да уна пред при ка жу уз о ре тoлико ме ђу соб но раз ли чи те и у су шти ни 
не спо ји ве. Да оце ни мо, на при мер оно што су пи са ли Ро ко Бу ти љо не и Сте-
фа но Ро до та у ве ли кој рас пра ви об ја вље ној на стра ни ца ма ли ста „Ре пу бли-
ка“ из ме ђу 2004. и 2005. го ди не. Пр ви, на при мер, ис ти че да „ако по сто ји јед-
на ве ли ка раз ли ка из ме ђу мо ра ла и за ко на или из ме ђу по ли ти ке и ети ке, не 
зна чи да не по сто ји јед на прав на сфе ра пра ва у ко јој је до пу ште но, ис прав но 
и нео п ход но на мет ну ти гра ни це ин ди ви ду ал не сло бо де“ – од овог ста ва по-
ти че осу да без пра ва на жал бу оног све тов ња штва ко је при хва та етич ки ре-
ла ти ви зам као но ву гра ђан ску ре ли ги ју и ко га не ми нов но пра ти све тов њач-
ка ин кви зи ци ја или све тов но чи шће ње све сти. Да кле, раз ли ко ва ње до јед не 
из ве сне тач ке. На ово му од го ва ра Ро до та из ја вљу ју ћи „да са мо вољ но на ме-
та ње вред но сти ко је ни су оп ште при хва ће не по ста је увек опа сан ге не ра тор 
су ко ба“ и да ово зах те ва да се ство ри „за јед нич ки про стор кон фрон та ци је“ у 
ко јем би се ду бо ке раз ли ке ко је ка рак те ри шу Евро пу мо гле ме ђу соб но ува-
жа ва ти8. У овом сми слу плу ра ли зам ре ли ги о зних или иде а ли стич ких мо гућ-
но сти ко је се да ју уну тар јед не др жа ве ни је про из вод по губ ног ре ла ти ви зма, 
већ на про тив, ис прав на по сле ди ца кул тур ног прин ци па и пра вог ме ха ни зма 
– тј. „све тов ња штва“ – ко ји пра ви раз ли ку из ме ђу јав них раз ме ра др жав них 
по сту па ка и по је ди нач них све до чан ста ва вер них или вер ских за јед ни ца ко-
је жи ве уну тар ње. Ис под ше ши ра све тов ња штва, као за кљу чак, от кри ва ју се 
ис ку ства и схва та ња ме ђу соб но ве о ма раз ли чи та. И, да кле, ви ше од све тов-
ња штва да нас се осе ћа мо оба ве зним да ра су ђу је мо „ко је све тов ња штво“ тре-
ба да бу де по твр ђе но и из гра ђе но уну тар раз ли чи тих по ли тич ких си сте ма. 

Те о ри је

У крај ње са же том об ли ку ре кли смо да је све тов ња штво прин цип раз-
ли ко ва ња из ме ђу јав не обла сти - ко ја се за сни ва на прав ним, ну жно уни-
вер зал ним пра ви ли ма - и сфе ре ин ди ви ду ал не са ве сти, очи глед но усме ре-
не на прин цип сло бо де ми шље ња и са ве сти сва ког чла на гра ђан ске за јед ни-
це. Раз ли ко ва ње не зна чи ну жно одва ја ње, ни ти, још ма ње, су прот ста вља ње. 
На че ло све тов ња штва - већ у сво ме по ре клу - не по ри че ре ли ги о зну раз ме-
ру ни ти је огра ни ча ва на огра ни че на по ља прак се кул та би ло да су оне са мо-
стал не или за јед нич ке. У јед ном де мо крат ском си сте му сва ка вер ска за јед-

8  Ци та ти у Di bat ti to sul la i ci smo, Bi bli o te ca, Re pub bli ca 2005,  стр 25. и 143 .
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ни ца има пра во да све до чи чак и јав но сво је соп стве не вред но сти и соп стве-
не мо гућ но сти, али др жа ва - ово по твр ђу је на че ло све тов ња штва по кла сич-
ној сло бод ној де фи ни ци ји - мо ра да по сту па са мо стал но стре ме ћи сво ме пр-
вен стве ном ци љу ко ји јем чи сло бо дан за јед нич ки жи вот гра ђан ске за јед ни-
це. У из бо ри ма ве ро и спо ве сти сво јих жи те ља, дру гим ре чи ма, све тов на др-
жа ва је „не у трал на“ у сми слу да не ства ра ни соп стве ни из бор због то га што 
мо ра све да шти ти. Ако је ово основ на и јед но став на за ми сао све тов ња штва, 
ње на по ли тич ка при ме на ни је у ис тој ме ри јед но смер на. Зва нич но, Тур ска 
је све тов на др жа ва, у сми слу да „тех нич ки“ пра ви раз ли ку из ме ђу по ли ти ке 
и ре ли ги је до гра ни це да за бра ни му сли ман ка ма да но се ислам ски вео. Са 
дру ге стра не, кр ше ња људ ских пра ва че сто ре ги стро ва на у тој зе мљи то ли-
ко пу та су по го ди ла ре ли гиј ске за јед ни це ко је ни су мо гле сло бод но да оба-
вља ју соп стве ни об ред. Су прот но, Ује ди ње но Кра љев ство има устав ну тра-
ди ци ју, ма да не пи са ну, да од ре ди мо нар ха као“ вр хов ног вла да ра“ ен гле ске 
цр кве. Ипак, те шко је уста но ви ти слу ча је ве у ко ји ма би се цр кве на др жа ва 
упли та ла са по ли тич ким то ком или би се пи та ла за ре стрик тив не ме ре сло-
бо де ве ро и спо ве сти дру гих вер ских за јед ни ца. 

На су прот то ме, мно ги чи ни о ци мо гу да по твр де ка ко је др жа ва, по-
не кад са пу ном по др шком ен гле ске цр кве, по др жа ва ла од ре ђе ну кул тур ну и 
со ци јал ну по ли ти ку вред но ва ња ре ли гиј ског плу ра ли зма. Да кле, ко ја је од 
ове две др жа ве ви ше све тов на? И још, да ли је ви ше све тов на Фран цу ска ко-
ја за бра њу је сту ден ти ма да ис ти чу ре ли гиј ска обе леж ја или иста Фран цу ска 
ко ја уво ди у сво је шко ле уче ње о „пре ла зним“ ре ли ги ја ма раз ли чи те гра ђе. 
А у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма? Ка ко је мо гу ће уса гла си ти ве ли ку 
прав ну тра ди ци ју одво је но сти др жа ве и ре ли гиј ских за јед ни ца - уоста лом 
све ча но из ра же ну у пр вом аманд ма ну Уста ва из 1781. са ре ли гиј ском кон-
вен ци јом ко јом се тра ди ци о нал но из ра жа ва ју сви аме рич ки пред сед ни ци. 
Или са слав ним из ра зом „на ци ја у Бо жи јем при су ству“ са др жа ну у за кле-
тви за ста ве, днев но из го во ре ну од ми ли о на сту де на та? Или са по зна том па-
ро лом „У Бо га ве ру је мо“ ко ја је чит ко штам па на на ми ли о ни ма зе ле них нов-
ча ни ца? Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве нам ука зу ју на при ви дан па ра докс др-
жа ве обе ле же не ја ком ду хов ном тра ди ци јом про те стант ског по ре кла ко ја се 
исто вре ме но слу жи моћ ним прав ним ин стру мен том одва ја ња ре ли гиј ске од 
гра ђан ске сфе ре: „Кон грес не ће уста но ви ти би ло ко ју ре ли ги ју, (не ће за сно-
ва ти др жав ну ре ли ги ју), ни ти за бра ни ти ње ну сло бод ну де лат ност“. У ре ал-
ном жи во ту, ово „све тов но“ пра ви ло сто ји че сто у прет по став ка ма оног ре-
ли гиј ског плу ра ли зма ко ји чи ни јед ну од нај ка рак те ри стич ни јих и нај и звор-
ни јих цр та мо дер ног аме рич ког дру штва. Да нас, као што је по зна то, под сти-
цај рас пра ви да ју и ста во ви Бе ле ку ће ко ја ста вља у раз ма тра ње по ли тич ко 
и прав но устрој ство9. Иза на из глед спо ред них по ле ми ка, као што је она ко ја 

9  Pa o lo Na so, God bless Ame ri ca. Le re li gi o ni de gli Ame ri ca ni, Edi to ri Ri u ni ti, Ro ma 
2002 , “I cro ci a ti del Apo ca lis se. Te o po li ti ca del la de stra re li gi o sa ame ri ca na” in Li mes, n. 4 , 2002.
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се од но си на мо гућ но сти мо ли тве у јав ним шко ла ма или пра во да се из ло же 
де сет Бо жи јих за по ве сти у су до ви ма, мо гу ће је за па зи ти пре ци зну стра те ги-
ју хри шћан ске де сни це, у осно ви фун да мен та ли стич ке, ко ја би на ме ра ва ла 
да сру ши или у сва ком слу ча ју осла би глав не гре де Пр вог аманд ма на, ка ко 
би пот по мо гла, на су прот то ме, раз вој кон фе си о на ли за ци је јав них уста но ва 
и аме рич ког жи во та. Ис ход овог по ку ша ја ни је још до вољ но ја сан, ипак за-
кљу чу је мо да је до са да кул ту ра „раз два ја ња“ пре о вла да ла и да је са ма Бе ла 
ку ћа, на кон из бо ра до би је них и за хва љу ју ћи до при но су ре ли гиј ске де сни-
це, вид но убла жи ла свој „ре ли гиј ски“ је зик. Глав ни аме рич ки зид се др жи. 
И нај зад, у име оне раз ли ке др жав не сфе ре и сфе ре ре ли гиј ских за јед ни ца, 
да ли је ви ше „све тов њач ки“ за др жа ти њи хо ва јав на де ло ва ња уну тар стро го 
огра ни че них про сто ра, или их под ра зу ме ва ти као про жи ма ју ћу ба зу оне гра-
ђан ске за јед ни це ко ја уче ству је на учвр шће њу јед не де мо кра ти је? Ово ни су 
ла ка пи та ња из нај ма ње два раз ло га.

Прак се

Пр ви раз лог, по ко ме се чак и у Евро пи ну де су штин ски раз ли чи ти од-
го во ри је све ва жни ји, иако су исти по не кад ме ђу соб но не до след ни. По зна-
та рас пра ва о из ра зу „хри шћан ски ко ре ни Евро пе“ у пре ам бу ли трак та та 
европ ског Уста ва, от кри ва не са мо раз ли чи те кул тур не осе ћај но сти у раз ли-
чи тим др жа ва ма чла ни ца ма, већ и раз ли ку пра ви ла и прав нич ких тра ди ци-
ја у ре гу ли са њу од но са из ме ђу др жа ве и ве ро и спо ве сти. Ипак, као што ће-
мо ви де ти, трак тат пред ви ђа ва жан ин стру мент од но са из ме ђу за јед нич ких 
европ ских уста но ва и за јед ни ца, онај члан 52 ко ји оба ве зу је Уни ју да „одр-
жи отво рен, пра ви чан и ја сан ди ја лог“ са цр ква ма, удру же њи ма и ре ли гиј-
ским за јед ни ца ма, исто као и са – а ово ни је бе зна чај на до пу на – не кон фе си-
о нал ним или фи ло соф ским удру же њи ма“. Да би се до да ла дру га пи та ња већ 
уна пред број ним по ста вље ним, ова нор ма је „све тов на“, или ка ко прет по-
ста вља ју не ка по ли тич ка и кул тур на све тов на удру же ња, пра ви ло кр ши све-
тов но на че ло не ких др жа ва Европ ске уни је?

Дру ги раз лог због ко га су пи та ња др жа ве и све тов ног пра вил ни ка за и-
ста сло же ни сто ји у чи ње ни ци да је у не ким зе мља ма ве о ма ве ли ки по ли тич-
ки и кул тур ни зна чај ве ћин ске ве ро и спо ве сти. У овим слу ча је ви ма, са јед не 
стра не, та иста ве ћи на ис ти че зах те ве за при зна ва ње и за ко ни те по вла сти це 
сво га по сто ја ња „ве ћи не“; са дру ге стра не – а то је још озбиљ ни ја си ту а ци ја 
– упра во је по ли тич ки си стем тај ко ји да је при о ри тет јед ној ре ли гиј ској за-
јед ни ци и сма тра је ис кљу чи вим из ра зом ре ли ги о зног све та. И ни је слу чај-
но да, би ло но ви нар ским је зи ком би ло оним по ли тич ким, она би ва де фи ни-
са на као „Цр ква“, без даљ них об ја шње ња, без при де ва или од ре ђи ва ња, за то 
што се сма тра не по бит ном чи ње ни цом да због сво је број ча не пре мо ћи она 
по ти ску је при су ство свих дру ги хри шћан ских или ре ли гиј ских за јед ни ца.
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Го во ри ти у овим кон тек сти ма о све тов ња штву је још те же. Јед ном 
устав ном пра ви лу ко је по твр ђу је обра сце све тов ња штва и плу ра ли зма, за-
и ста, че сто се су прот ста вља јед на кул ту ра сре ди не ко ја се по зи ва на по вла-
сти це и ода је по што ва ње јед ној др жав ној ре ли ги ји. 

Кат кад ре ли гиј ске за јед ни це па да ју у ово ис ку ше ње: у дру гим слу ча-
је ви ма, мо жда баш упр кос то ме, по ли тич ки си сте ми или си стем ко му ни ка-
ци ја су они ко ји им до де љу ју ис кљу чи ви и при ви ле го ва ни про стор за при-
су ство и де ло ва ње.

По сто је слу ча је ви у ко ји ма се „за ко ни та све тов ност“ су ко бља ва са 
„ствар ном све тов но шћу“. Јед на за јед ни ца, чвр сто се ку ла ри зо ва на, са јед не 
стра не је све ви ше плу ра ли стич ка а са дру ге стра не по сто је озбиљ ни про-
бле ми.

Tekst pre veo, Rad mi lo Ko šu tić
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